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1. Inleiding 
 

 

Het financieel verdiepingsonderzoek 

Voor u ligt het rapport van het financiële verdiepingsonderzoek van de gemeente Sittard-Geleen. 

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 2023 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 10 december 2019 besloten om de gemeente 

Sittard-Geleen op basis van de begroting 2020 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 

 

Sittard-Geleen komt in aanmerking voor meerjarig repressief toezicht voor de jaren 2020 tot en met 2023. 

Bij het meerjarig repressief toezicht is het van belang dat de komende jaren de begrotingen en 

meerjarenramingen structureel en reëel sluitend zijn in ieder geval tot en met 2023. Aan het besluit zijn 

geen voorwaarden verbonden waaraan Sittard-Geleen zou moeten voldoen om de meerjarige uitspraak 

te behouden. Dit betekent niet dat er geen aandachtspunten en aanbevelingen zijn. In hoofdstuk 3 en 4 

zijn deze per paragraaf weergegeven. Wij adviseren de gemeente deze op te pakken omdat het een 

verdere verbetering van de financiële positie en financiële functie kan betekenen. Ook zijn er 

onderwerpen en mogelijk risico’s die de financiële positie van Sittard-Geleen serieus zouden kunnen 

verzwakken en de nodige aandacht van de gemeente vragen. In deze paragraaf worden ze benoemd en 

toegelicht. We merken op dat de begroting 2020 het uitgangspunt vormt voor dit onderzoeksrapport, 

echter de besluitvorming vindt plaats in het laatste kwartaal 2020. Aanvullend zijn eerst de bevindingen 

uit de begroting 2021 in het kort samengevat.    

 

Begroting 2021 

De vastgestelde begroting laat voor de jaren 2021 tot en met 2023 positieve saldi zien die zijn ingezet 

voor investeringen, waarna de saldi op € 0 uitkomen. Voor alle jaren is structureel en reëel evenwicht 

berekend. Na eliminatie van incidentele baten en lasten bedraagt het structureel saldo voor 2021  

€ 969.000. De saldi voor 2022 tot en met 2024 bedragen respectievelijk € 4.712.000, € 1.475.000 en   

€ 492.000. Als gevolg van correcties dezerzijds bij de incidentele baten en lasten neemt het saldo voor 

2021 toe met € 0,5 miljoen. Ook de saldi van 2023 en 2024 stijgen met € 1,5 miljoen. De dekkingsgraad 

van het weerstandsvermogen bedraagt 100% waarmee het geactualiseerde risicoprofiel met de 

algemene reserve is afgedekt. Naast deze afdekking wordt bij de algemene reserve een ondergrens 

berekend van 2% van het begrotingstotaal. Hiervoor wordt €  6,7 miljoen aangehouden. Bovenop de 

risicoafdekking en de ondergrens is bij de algemene reserve een surplus berekend van € 1,3 miljoen in 

2021 oplopend naar € 4,3 miljoen in 2024.  

Er is een investeringsvolume beschikbaar voor de jaren 2021 tot en met 2024 van in totaal € 75,3 miljoen 

en jaarlijks in de exploitatie € 2,8 miljoen. Bij de OZB vindt een extra verhoging plaats van 3% in 2021, 

2,5% in 2022 en 1% in 2023, naast een jaarlijkse verhoging voor indexatie en oninbaarheid. Vanuit het 

resultaat van de 3e programmarapportage 2020 die gelijktijdig met de begroting 2021 is vastgesteld, is  

€ 1,5 miljoen gereserveerd als achtervang voor corona-effecten.  

  

Coronacrisis 

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

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

zal daardoor op tal van manieren en punten gaan wijzigen. 

De gemeente heeft echter met de financiële gevolgen te maken. Daar zijn voor een deel ook speciale 

financiële regelingen voor. Voor een deel zullen lasten voor rekening van de gemeente komen. De 

gemeente moet daar rekening mee houden en kijken hoe die lasten gedekt kunnen worden. De raad 

heeft bij de 2e programmarapportage in juli 2020 besloten, een achtervang aan te houden voor de 

dekking van financiële gevolgen voor coronamaatregelen in 2020 van € 430.000. Bij de afronding van dit 

onderzoek is daar nog geen volledig zicht op. Daarom hebben wij besloten dit expliciet niet in ons rapport 

mee te nemen.  
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Sociaal domein 

Het sociaal domein, vaak ook aangeduid als de drie decentralisaties, zorgt bij alle gemeenten voor grote 

druk. Na de overdracht in 2015 van de taken moeten gemeenten een transformatie realiseren. Met de 

transformatie moeten de gemeenten beter voorzien in de behoeften van hun inwoners op het hele terrein 

van maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en participatie. Tegelijkertijd moet de transformatie 

(uiteindelijk) een (forse) kostenreductie opleveren. Door in te zetten op inclusie, preventie en positieve 

gezondheid wil de gemeente op de middellange termijn niet alleen bijdragen aan een sociaal evenwicht 

maar ook voorkomen dat mensen kwetsbaar worden. Er wordt gewerkt aan het optimaal benutten van de 

vrij toegankelijke ondersteuning omdat deze nog te weinig bekend is bij inwoners, medewerkers en 

zorgaanbieders. Tevens is afstemming en samenhang noodzakelijk tussen de verschillende vormen van 

ondersteuning, hulp en zorg. Door deskundigheidsbevordering vindt versterking plaats van kennis, 

houding en gedrag van de professionals in de uitvoering. Er wordt een integrale vraagverheldering 

ontwikkeld zodat zowel Wmo, Jeugd als Werk, Inkomen en Jongerenloket op eenzelfde manier het 

gesprek voeren en hen op weg helpen. De gebiedsgerichte aanpak wordt in 2020 ingebed in de 

organisatie. Voor het jeugdhulpstelsel doet de gemeente zelf onderzoek. Gekeken wordt  naar wat hoort 

bij normaal opvoeden en opgroeien en waar de jeugdhulpplicht begint. Ook wordt het landelijk onderzoek 

hoe de jeugdhulp efficiënter en effectiever kan nauwlettend gevolgd en zullen waar mogelijk 

verbetervoorstellen worden gedaan. 

Sittard-Geleen constateert bij de Wmo een toenemend aantal cliënten als gevolg van landelijke 

ontwikkelingen waaronder het abonnementstarief, de afschaffing Wajong en de afschaffing verlengde 

jeugdwet. Een intensievere samenwerking acht de gemeente nodig tussen de verschillende 

uitvoeringsteams Wmo, Jeugdwet en Participatiewet alsook met zorgaanbieders. Vooruitlopend op de 

overgang van beschermd wonen naar beschermd thuis worden voorbereidingen getroffen. Deze taken 

gaan per 2021 over van de centrumgemeente Maastricht naar Sittard-Geleen. Op basis van een landelijk 

verdeelmodel worden hier Wmo middelen voor ontvangen. Het Participatiebedrijf genaamd Vidar, waarin 

ook de voormalige sociale werkvoorziening Vixia is ondergebracht, is inmiddels opgericht. De gemeente 

wil hiermee een geïntegreerde dienstverlening aanbieden, waarbij de productie maar ook de 

mensontwikkeling centraal staan. Bestaanszekerheid door inkomensondersteuning en ondersteuning 

gericht op financiële (zelf)redzaamheid inclusief de aanpak van schulden zijn onderdelen van deze 

integrale aanpak. 

 

In de begroting is opgemerkt dat de transformatie in het sociaal domein nog steeds risico’s met zich mee 

brengt. Hierbij zijn onder andere de aanpassing van het verdeelmodel herijking gemeentefonds genoemd  

maar ook de open eindregelingen Jeugdzorg, Wmo, (bijzondere) bijstand en schuldhulpverlening. Bij de 

vraag naar zorg op het vlak van jeugd en Wmo is nog geen sprake van stabilisatie maar nog steeds een 

toename. Dat is ook zichtbaar bij de Wmo-voorziening door de invoering van het abonnementstarief.  

De additionele middelen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld voor de jeugdzorg ad € 1.970.000 voor de 

jaren 2022 en 2023 zijn als stelpost opgenomen. Er is geen bestemmingsreserve voor het sociaal 

domein. De in het verleden geoormerkte middelen bij de algemene reserve zijn volledig benut. Bij de 

paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing zijn als specifieke risico’s middelen jeugd en 

individuele inkomenstoeslag opgenomen. Ook is een restrisico opgenomen van 1% van het 

begrotingstotaal dat onder andere beschikbaar is voor rijksbeleid. De gemeente geeft aan te ramen op 

basis van ervaringscijfers en gesignaleerde trends.  

Het sociaal domein gaat gepaard met risico’s. Te denken valt aan het niet of onvoldoende succesvol zijn 

van het transformatiebeleid, het open eindkarakter van veel van deze taken, waardoor er onvoorzien veel 
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extra vraag kan komen, waarop de gemeente moet reageren, de onduidelijkheid over aanbieders van 

zorg, wijzingen in het beleid en de uitkeringen van het Rijk, een goede informatie-uitwisseling over en 

weer e.d. Daarbij gaat het om grote bedragen, zodat een nadeel dat optreedt, vaak ook gelijk een groot 

financieel nadeel is. Een strakke monitoring is dan ook van groot belang, maar daarmee zijn niet alle 

risico’s in de hand te houden.  

 

Het gemeentefonds 

De uitkeringen uit het gemeentefonds zijn met de decentralisaties in 2015 nog belangrijker voor de 

gemeenten geworden. Naast de algemene uitkering waren sinds 2015 ook de decentralisatie- en 

integratie-uitkeringen omvangrijke uitkeringen voor de gemeenten. Vanaf 2019 met de integratie van 

grote delen van de integratie-uitkering sociaal domein en van de totale integratie-uitkering WMO in de 

algemene uitkering, is de algemene uitkering nu veruit de grootste en belangrijkste uitkering aan 

gemeenten. 

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

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

wijzigen.  

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

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

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

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

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

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

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

hun begroting in evenwicht te houden. 

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

treedt onderuitputting bij de rijksuitgaven op. Dit speelde al in 2018 en in 2019 heeft het zich herhaald. 

VNG en Rijk hebben geprobeerd hier op korte termijn een oplossing voor te vinden, maar dat is niet 

gelukt. Overigens lijkt het probleem in en met betrekking tot 2019 kleiner te zijn door 

beleidsintensiveringen bij het Rijk en het gebruik van begrotingsreserves om gelden door te schuiven 

naar 2020 en verder. Toevoegingen in 2019 aan begrotingsreserves tellen in 2019 mee als uitgaven. Een 

definitieve oplossing hiervoor zal nu bij de 4-jaarlijkse evaluatie en aanpassing van de 

normeringssystematiek gevonden moeten worden. 

 

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

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

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

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

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

Bij een geraamde onderuitputting van het BCF gaat de raming van de algemene uitkering van het 

lopende jaar omhoog. In de meicirculaire van het jaar daarna vindt de afrekening plaats en wordt het 

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

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

algemene uitkering toegevoegd. De uiteindelijke afrekening valt echter altijd lager uit dan de raming 

waardoor de algemene uitkering in het jaar erna dus wordt verlaagd.  
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Aanpassing van het verdeelmodel van de algemene uitkering kan voor individuele gemeenten grote 

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

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

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

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

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

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

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

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

deze uitkomsten niet te gebruiken voor een nieuwe verdeling vanaf 2021. Inmiddels hebben nieuwe 

onderzoeken plaatsgevonden en eind 2020 zal naar verwachting duidelijk zijn hoe de verdeling vanaf 

2022 eruit gaat zien.  

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

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

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

moeten toch op korte termijn verwerkt zijn. 

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

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

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

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

de accressen lager gaan uitkomen.  

 

Toename vreemd vermogen 

Het structurele saldo zegt niet alles over de financiële situatie. De algemene reserve is in het verleden 

regelmatig ingezet als incidenteel dekkingsmiddel. Met name het laatste jaar hebben ook toevoegingen 

plaatsgevonden, volgens de door de raad vastgestelde begrotingskaders. Na de forse dalingen is nu 

weer sprake van een stijging bij de algemene reserve.  

Bij ons vorig verdiepingsonderzoek in 2016 hebben wij op basis van de jaarrekening 2015 berekend dat 

18% van de vaste activa gefinancierd was met eigen vermogen en 82% met vreemd vermogen. Op basis 

van de jaarrekening 2019 is 15% van de vaste activa gefinancierd met eigen vermogen en 85% met 

vreemd vermogen. Ten opzichte van 2016 beschikt de gemeente relatief over minder eigen vermogen 

waardoor meer vreemd vermogen is aangetrokken. Hierdoor is de gemeente nu nog gevoeliger voor 

renteontwikkelingen op de kapitaalmarkt. Op dit moment is de rente op schulden voor de gemeente 

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

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

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

dan om een groot bedrag. Daarbij speelt ook nog dat de gemeente deze last in de begroting nauwelijks 

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

 

Omgevingswet 

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

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

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

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

meer integrale afweging. Er zijn nog tal van ingewikkelde knopen door te hakken. Denk aan het 
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organiseren van regionale samenwerking, het regelen van budgetten, scholing en training, eventuele 

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

plannen.  

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

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

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

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

de Omgevingswet in te voeren met de bijbehorende budgetten.  

In de begroting is opgemerkt dat in 2020 risico wordt gelopen de Omgevingswet niet adequaat te kunnen 

uitvoeren met het beschikbare geld. Vooral de kosten voor specifieke opdrachten zoals de 

omgevingsvisie en omgevingsprogramma en voor de aanschaf van software om het Digitale Stelsel 

Omgevingswet levert problemen op. Zelfs bij uitvoering in de minimale variant. Bij de actualisering van 

het financieel perspectief in de begroting 2020 is incidenteel € 0,41 miljoen voor 2020 opgenomen voor 

onder andere de opstelling van een omgevingsvisie en uitwerking in omgevingsprogramma’s, 

implementatie van de Omgevingswet in vergunningverlening en aanpassingen in het Klant Contact 

Centrum als gevolg van het digitaal omgevingsloket. Voor incidentele beleidscapaciteit is voor 2020 tot en 

met 2023 jaarlijks € 0,1 miljoen opgenomen. Ook heeft een structurele bijstelling plaatsgevonden van 

jaarlijks € 0,1 miljoen vanaf 2020 voor het landelijk omgevingsloket.  

Bij de 2e programmarapportage 2020 heeft voor de invoering van de Omgevingswet een bijraming 

plaatsgevonden van € 0,8 miljoen voor 2021 en voor 2022 en 2023 € 0,4 en € 0,3 miljoen.  

  

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, is vastgelegd in het Klimaatakkoord. Een duurzaam Nederland vereist 

een fundamentele verandering in denken en doen. 

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

energiezuinige straatverlichting, waterdoorlatende straatstenen, klimaatadapatief aanbesteden, gebruik 

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

provincies, gemeenten en waterschappen in 2020 klimaat bestendig en water robuust handelen hebben 

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

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

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

2023. 

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

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

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

omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur.  

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

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

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



  Verdiepingsonderzoek Sittard-Geleen     13 
 

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

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

klimaatbestendig en circulair maken van Nederland.   

In de begroting 2020 zijn ten opzichte van 2019 € 4,6 miljoen middelen opgenomen die grotendeels 

gedekt zijn uit gereserveerde Rijksmiddelen voor de uitvoering van meerjarige duurzaamheidsprojecten. 

Het betreft onder andere het verduurzamen van pilotpanden, dubbel duurzaam, energietransitie VNG 

koopwoningen en de proeftuin aardgasvrije wijk. Daarnaast heeft de gemeente aangegeven dat vanuit de 

meicirculaire 2020 met ingang van 2024 jaarlijks € 1 miljoen beschikbaar is voor de uitvoering van  

opdrachten vanuit het Interbestuurlijk Programma (IBP). 

Wij merken op dat veel geld nodig zal zijn voor de opgaven waar de gemeenten voor staan.  
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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 Sittard-Geleen. 

 

 

 

 

 

 

Belangrijkste resultaten en aandachtspunten bij de vier aandachtsgebieden 

 

Begroting en meerjarenraming 

 

De programmabegroting 2020 is inclusief erratum vastgesteld. Het jaar 2020 sluit met een tekort van  

€ 1.680.000 dat incidenteel is afgedekt met een onttrekking aan de algemene reserve. De jaarschijven 

2021 tot en met 2023 laten positieve saldi zien. Deze positieve saldi van respectievelijk € 1,55 miljoen 

in 2021, € 0,94 miljoen in 2022 en € 0,39 miljoen in 2023 zijn toegevoegd aan de algemene reserve.  
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De begrotingssaldi bedragen na de mutatie met de algemene reserve voor alle jaarschijven € 0.  

De gemeente presenteert ook het structureel begrotingssaldo voor 2020 tot en met 2023. In de 

begroting is toegelicht, dat bij de voorbereiding uitputtende maatregelen zijn getroffen om de nadelen 

te compenseren. Er zijn geen voorstellen meer gedaan, behalve het inzetten van de algemene reserve 

om de jaarschijf 2020 sluitend te maken. Het structureel en reëel evenwicht is voor alle jaren positief 

berekend. Aangezien de gemeente aan alle voorwaarden heeft voldaan, hebben Gedeputeerde Staten 

voor de begroting 2020 repressief toezicht ingesteld. Voor de jaren 2018 en 2019 was sprake van 

preventief toezicht. 

Voor het op orde brengen van de financiële huishouding heeft de raad op 28 maart 2019 het 

aangescherpt begrotingskader vastgesteld. Hierbij is besloten dat alle meevallers vrijvallen ten gunste 

van de algemene reserve en tegenvallers worden opgelost binnen de bestaande budgetten. Bij 

tekorten wordt eerst naar dekking gezocht binnen het product, dan (sub)thema of programma(-lijn), 

daarna binnen de totale begroting en tot slot via een ombuigingsopdracht/taakstelling.  

 

In november 2019 heeft de raad ook de geactualiseerde kadernota’s voor het weerstandsvermogen en 

risicobeheersing, IBOR, vastgoed en accommodaties, vaste activa en de verordening voor financieel 

beleid, beheer en organisatie vastgesteld. Hiermee is het noodzakelijk inzicht in de financiële positie 

vergroot en zijn werkwijzen geactualiseerd. De benodigde financiële (aanvullende) middelen die hieruit 

voorvloeien zijn opgenomen in de begroting 2020 en meerjarenraming. Met het actualiseren van de 

plannen, de besluitvorming en de financiële vertaling zijn belangrijke stappen gezet. Het uitvoering 

geven aan de plannen is cruciaal. Voor het oplossen van knelpunten binnen de bedrijfsvoering om de 

basis op orde te brengen, is met ingang van 2020 structureel jaarlijks € 2,6 miljoen beschikbaar. Dit is 

naast het incidentele bedrag van € 4 miljoen dat in 2017 beschikbaar is gesteld. Dit bedrag is in 2019 

daadwerkelijk door de raad toegewezen voor de uitvoering van een aantal organisatie 

ontwikkeltrajecten.  

 

Het tekort van 2020 is onttrokken aan de algemene reserve en de positieve saldi van 2021 tot en met 

2023 zijn toegevoegd. Per 1-1-2020 bedraagt de algemene reserve circa € 20 miljoen en daarvan is  

€ 6,5 miljoen voor risico’s. Sittard-Geleen houdt ook een ondergrens aan bij de algemene reserve  

(€ 6,4 miljoen) waarna een surplus is berekend van € 5,6 (1-1-2020) miljoen oplopend naar  

€ 9,1 miljoen (1-1-2023). De gemeente houdt de overschotten in de algemene reserve aan om 

mogelijke nadelige effecten uit de meicirculaire 2020 op te kunnen vangen. Voor zover de middelen 

hier niet voor nodig zijn, worden deze betrokken bij de begroting 2021. Dan komt nieuw beleid aan de 

orde waarbij een relatie kan worden gelegd met de uitwerking van het bestuurlijk 

afsprakenkader/uitvoering van proeftuinen, waarbij cofinanciering nodig is.  

 

Bij de begroting 2019 zijn alle investeringen tot en met 2020 opgeschort. In de exploitatiesfeer zijn 

geen middelen voor nieuw beleid beschikbaar. Voor nieuw beleid is in de begroting 2020 € 41,4 miljoen 

(2019 en 2021 tot en met 2023) beschikbaar exclusief de eigen investeringsmiddelen voor de 

gemeentelijke huisvesting. Voor 2020 is geen ruimte. Op basis van eerdere besluitvorming is 

investeringsruimte geoormerkt voor specifieke projecten. De totale investeringsruimte van  

€ 41,4 miljoen kan worden heroverwogen bij de begroting 2021. Ook de investeringsmiddelen voor 

gemeentelijke huisvesting van € 4,2 miljoen (exclusief de middelen voor verwerving panden 

Horecastraatje) kunnen dan worden heroverwogen. Bij de inzet van deze middelen wordt een 

koppeling gelegd met het Bestuurlijk Afsprakenkader (BAK) dat in juli 2020 met de Provincie is 
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getekend.  

Wij merken op dat van het investeringsvolume van € 45,6 miljoen de kapitaallasten in de begroting en 

meerjarenraming zijn verwerkt. Dit geldt ook voor de in de begroting en meerjarenraming opgenomen 

vervangingsmaatregelen (€ 7,8 miljoen per jaar) en herstelmaatregelen bij het Integraal Beheerplan 

Openbare Ruimte. Naar aanleiding van de actualisering van de kadernota IBOR is gebleken dat  

€ 14,2 miljoen nodig is voor uitgesteld onderhoud. Dit bedrag is verdeeld over de jaren 2020 tot en met 

2023 en is bestemd voor het realiseren van aanvullende investeringen in herstelmaatregelen met name 

bij verhardingen. Tevens is bij de Kaderbrief 2017 en de begroting 2018 € 1 miljoen voor 2020 en  

€ 0,5 miljoen voor 2021 beschikbaar gesteld. 

Bij de 1e programmarapportage 2020 is een structureel tekort berekend van € 2,4 miljoen. Er is 

onzekerheid of geconstateerde trends zich doorzetten. Gelet op het financiële beeld moet worden 

gekeken naar oplossingen en maatregelen. Voorstellen zullen in de 2e programmarapportage volgen. 

Dan zal ook de impact van de coronacrisis op de begroting concreter worden. Aangegeven is dat 

onverminderd wordt vastgehouden aan het uitgangspunt van de begrotingskaders en structureel en 

reëel begrotingsevenwicht. De 2e programmarapportage 2020 resulteert in een structureel tekort van 

circa € 3 miljoen. In deze rapportage zijn onttrekkingen geraamd aan de algemene reserve voor het 

sluitend maken van de jaarschijven 2020-2023. Er is gekeken naar verdere ombuigingen binnen de 

verschillende beleidsterrein. Mede gelet op diverse ombuigingsrondes in het recente verleden, ziet de 

gemeente daar op dat moment geen directe mogelijkheden. De meerjarige overschotten die bij de 

begroting 2020 in de algemene reserve zijn gestort worden nu onttrokken. Hierna is voor 2022 een plus 

berekend van € 1,7 miljoen terwijl voor 2020 en 2021 nog tekorten resteren van € 1,2 miljoen en  

€ 0,6 miljoen. Ook voor deze jaren vindt een storting in en onttrekkingen aan de algemene reserve 

plaats.  Eigenlijk wil de gemeente de algemene reserve niet aanspreken en daarom zullen onder 

andere alle bestemmingsreserves tegen het licht worden gehouden en heroverwogen. Bedragen die 

vrijvallen komen ten gunste van de algemene reserve. Begin 2021 worden de eerste resultaten 

verwacht van een audit die wordt uitgevoerd. In de 2e rapportage zijn ook de incidentele baten en 

lasten opgenomen waarna Sittard-Geleen een structureel sluitende meerjarenbegroting berekend.  

Wij merken op dat bij de begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 het structureel en reëel 

evenwicht moet zijn aangetoond, dan moet ook de toets plaatsvinden aan het Gemeenschappelijk 

Financieel Toezichtkader.  

 

Het gekwantificeerd risicoprofiel inclusief een post voor restrisico’s is in de 2e rapportage afgedekt via 

de algemene reserve risicobeheersing van € 6,4 miljoen. De dekkingsgraad weerstandsvermogen blijft 

hiermee 100%. Het aanwenden van de algemene reserve bij de 2e rapportage heeft consequenties 

voor het surplus bovenop de ondergrens van € 6,4 miljoen. We zien het surplus op termijn afnemen in 

vergelijking met de begroting 2020. In de 2e rapportage is het surplus berekend op € 5,7 miljoen 

oplopend naar € 7,6 miljoen in 2023, tegenover € 9,1 bij de begroting.   

In de rapportage is vanaf 2024 € 10 miljoen per jaar voor investeringen toegevoegd. Deze ruimte is 

evenredig verdeeld voor de Toekomstvisie en voor investeringen vanuit het BAK. Ook is een mogelijke 

temporisering opgenomen. De kapitaallasten zijn in de begroting verwerkt, zodat jaarlijks € 10 miljoen 

beschikbaar is tot en met € 2024. De begroting 2021 is het eerstvolgende moment om keuzes te 

maken voor de  € 41,4 miljoen met een relatie met de uitwerking van het BAK met de Provincie  

In juli 2020 heeft de raad besloten van het investeringsvolume afgerond € 10,1 miljoen in te zetten voor 

de centrale onderwijs en sportvoorziening Grevenbicht-Obbicht. Dit bedrag wordt verdeeld over de 

jaren 2021 maar met name 2022 en 2023.  
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Sittard-Geleen heeft zelf aangegeven dat ze moet zorgen voor voldoende buffers voor risico’s, 

tegenvallers en ambities. In een aantal gevallen zal eerst moeten worden gespaard voordat 

investeringen gaan plaatsvinden. Versobering en fasering van het investeringsprogramma is een 

mogelijkheid, evenals nagaan of investeringen goedkoper kunnen dan wel schrappen. Eerdere 

besluiten kunnen worden heroverwogen en er wordt gezocht naar partners die met cofinanciering 

willen participeren.    

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.  

Tevens zijn er onzekerheden bijvoorbeeld de ontwikkelingen binnen het sociaal domein, 

gemeentefonds, omgevingswet, duurzaamheid etc. 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. Dit wil de gemeente realiseren door vier in plaats van voorheen twee 

tussentijdse rapportages aan te bieden.   

 

Bij kapitaalgoederen is het opvolgen/uitvoering geven aan de plannen door de raad besloten cruciaal. 

Dit geldt ook voor de verdere verdieping en verdere actualisering en een heldere rapportering. 

Ongewenste verrassingen moet de gemeente trachten te voorkomen. Het GRP van 2014 wordt 

geactualiseerd, maar niet zoals oorspronkelijk gepland in 2020 maar in 2021 aan de raad aangeboden 

voor vaststelling. Ook de onderhoudsplannen van de schouwburg, parkeergarages en 

schoolgebouwen van 2015 en 2016 moeten worden geactualiseerd. Er moet worden ingegaan op 

(mogelijk) achterstallig onderhoud. De financiële consequenties van het GRP en de 

onderhoudsplannen moeten vertaald worden in begrotingswijzigingen.       

 

 

Vermogen 

 

De kadernota reserves en voorzieningen 2017-2020 is in juni 2017 door de raad vastgesteld.  

Sittard-Geleen actualiseert de nota conform de verordening 212 eenmaal per vier jaar. Aanvullend is 

opgemerkt dat begin 2021 een geactualiseerde versie aan de raad wordt voorgelegd.  

Voor de hoogte van de algemene reserve is verwezen naar de kadernota weerstandsvermogen en 

risicomanagement. Hierin is bepaald dat deze is gebaseerd op een dekkingsgraad van 100%. In de 

bijlage meerjarig overzicht van reserves en voorzieningen bij de begroting is één post algemene 

reserve gepresenteerd. Deze is echter opgebouwd uit twee componenten. Dit is de algemene reserve 

en de algemene reserve risicobeheersing. 

De algemene reserve dient als buffer en heeft een minimale omvang (bodem) van 2% van het 

begrotingstotaal. De algemene reserve risicobeheersing wordt opgebouwd vanuit de risico-

inventarisatie en aangevuld met 1% van het begrotingstotaal voor het afdekken van restrisico’s. Deze 

reserve is de basis voor de beschikbare weerstandscapaciteit. In de begroting 2020 is vermeld dat de 

versterking van het weerstandsvermogen nadrukkelijk onderdeel uitmaakt van de verbetering van de 

financiële positie. Bij het op orde brengen van de financiële huishouding heeft de raad op 28 maart 

2019 het aangescherpt begrotingskader vastgesteld. Hierbij is besloten dat alle meevallers vrijvallen 

ten gunste van de algemene reserve en tegenvallers worden opgelost binnen de bestaande budgetten. 

We constateren een kentering in de daling bij de algemene reserve. We kunnen stellen dat het nieuw 
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begrotingskader resultaten laat zien. Het stringent naleven wordt ook nu opportuun geacht gelet op 

onzekerheden en risico’s die met de actuele ontwikkelingen gepaard gaan. Voor het inzetten van de 

algemene reserve bij het sluitend maken van de begroting en/of meerjarenraming wordt verwezen naar 

het GTK 2020. Hierin is aangegeven welke voorwaarden gelden voor een juiste toepassing.  

 

Op basis van de begroting 2020 heeft Sittard-Geleen per 1 januari 2020 een algemene reserve van 

circa € 20 miljoen waarvan ongeveer € 6,5 miljoen nodig is voor de afdekking van het gekwantificeerde 

risicoprofiel. Voor de (resterende) algemene reserve bedraagt de ondergrens € 6,4 miljoen (2% van het 

begrotingstotaal). Bovenop deze ondergrens is in de algemene reserve sprake van een surplus van  

€ 5,6 miljoen begin 2020 oplopend naar € 9,1 miljoen begin 2023.  

Voor 2020 is incidenteel een bedrag van afgerond € 1,7 miljoen aan de algemene reserve onttrokken 

voor het sluitend maken van de begroting. De begrotingsoverschotten die berekend zijn voor 2021 tot 

en met 2023 zijn toegevoegd aan de algemene reserve. Het surplus bij de algemene reserve wil de 

gemeente aanwenden voor nieuw beleid, bij de uitwerking van het Bestuurlijk Afspraken Kader, als 

cofinanciering bij investeringen en als buffer voor tegenvallers bij het gemeentefonds. 

   

 

Wet- en regelgeving 

 

Sittard-Geleen voldoet voor wat betreft de termijnen van inzending voor de begroting 2020 en de 

jaarrekening 2019 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. Hiermee wordt 

ook de transparantie en het financiële inzicht van de begroting vergroot. In hoofdstuk 4 zijn bij de 

afzonderlijke paragrafen aanbevelingen opgenomen. De verordening 212 van Sittard-Geleen stelt 

enkele aanvullende eisen. Deze verordening is in de tweede helft van 2019 geactualiseerd en in 

november 2019 door de raad vastgesteld. In de begroting 2020 is nog niet aan alle eisen tegemoet 

gekomen. Deze eisen moeten wel worden nageleefd. Dit geldt ook voor de verordening 213a. Wij 

constateren dat in de praktijk geen onderzoeken plaatsvinden naar doelmatigheid en doeltreffendheid 

waarbij een organisatieonderdeel wordt doorgelicht en het ontwikkelingsniveau van de bedrijfsvoering 

centraal staat. Wel vinden er thema-audits plaats. De gemeente heeft aanvullend opgemerkt dat er een 

opdracht van het college ligt en hier vanaf 2021 aan wordt gewerkt. De rekenkamercommissie van 

Sittard-Geleen heeft afgelopen jaren meerdere onderzoeken uitgevoerd. Tot en met september 2020 

zijn drie onderzoeksrapporten aan de raad voorgelegd.   

  

 

Stuurinformatie 

 

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

goed. Sittard-Geleen 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. 

 

 

Ontwikkeling financiële positie 
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Sittard-Geleen heeft de laatste jaren maatregelen genomen voor het structureel en reëel sluitend krijgen 

van de begroting en meerjarenraming. Mede door het aangescherpte begrotingskader in maart 2019 zien 

we weer een stijging bij de algemene reserve. Het noodzakelijk inzicht in de financiële positie is vergroot 

door de nieuwe kadernota’s onder andere voor weerstandsvermogen en risicobeheersing, IBOR en 

vastgoed en accommodaties. Nadat deze plannen in november 2019 door de raad zijn vastgesteld 

moeten ze ook  daadwerkelijk worden uitgevoerd. Tevens vormt het actueel houden van alle plannen een 

uitdaging. 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.  

Sittard-Geleen heeft zelf aangegeven dat ze moet zorgen voor voldoende buffers voor risico’s, 

tegenvallers en ambities. Wij sluiten ons hierbij aan mede gelet op de vele uitdagingen waar de 

gemeente voor staat.  
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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 

 

  Voldoende Goed Voldoende   

 

 

Conclusie 

De programmabegroting 2020 is inclusief erratum vastgesteld. Het jaar 2020 sluit met een tekort van  

€ 1.680.000 dat incidenteel is afgedekt met een onttrekking aan de algemene reserve. De jaarschijven 

2021 tot en met 2023 laten positieve saldi zien. Deze positieve saldi van respectievelijk € 1,55 miljoen in 

2021, € 0,94 miljoen in 2022 en € 0,39 miljoen in 2023 zijn toegevoegd aan de algemene reserve.  

De begrotingssaldi bedragen na de mutatie met de algemene reserve voor alle jaarschijven € 0.  

De gemeente presenteert ook het structureel begrotingssaldo voor 2020 tot en met 2023. In de begroting 

is toegelicht, dat bij de voorbereiding uitputtende maatregelen zijn getroffen om de nadelen te 

compenseren. Er zijn geen voorstellen meer gedaan, behalve het inzetten van de algemene reserve om 

de jaarschijf 2020 sluitend te maken. Het structureel en reëel evenwicht is voor alle jaren positief 

berekend. Aangezien de gemeente aan alle voorwaarden heeft voldaan, hebben Gedeputeerde Staten 

voor de begroting 2020 repressief toezicht ingesteld. Voor de jaren 2018 en 2019 was sprake van 

preventief toezicht. 

Voor het op orde brengen van de financiële huishouding heeft de raad op 28 maart 2019 het 

aangescherpt begrotingskader vastgesteld. Hierbij is besloten dat alle meevallers vrijvallen ten gunste 

van de algemene reserve en tegenvallers worden opgelost binnen de bestaande budgetten. Bij tekorten 

wordt eerst naar dekking gezocht binnen het product, dan (sub)thema of programma(-lijn), daarna binnen 

de totale begroting en tot slot via een ombuigingsopdracht/taakstelling.  

 

In november 2019 heeft de raad ook de geactualiseerde kadernota’s voor het weerstandsvermogen en 

risicobeheersing, IBOR, vastgoed en accommodaties, vaste activa en de verordening voor financieel 

beleid, beheer en organisatie vastgesteld. Hiermee is het noodzakelijk inzicht in de financiële positie 

vergroot en zijn werkwijzen geactualiseerd. De benodigde financiële (aanvullende) middelen die hieruit 

voorvloeien zijn opgenomen in de begroting 2020 en meerjarenraming. Met het actualiseren van de 

plannen, de besluitvorming en de financiële vertaling zijn belangrijke stappen gezet. Het uitvoering geven 

aan de plannen is cruciaal. Voor het oplossen van knelpunten binnen de bedrijfsvoering om de basis op 

orde te brengen, is met ingang van 2020 structureel jaarlijks € 2,6 miljoen beschikbaar. Dit is naast het 

incidentele bedrag van € 4 miljoen dat in 2017 beschikbaar is gesteld. Dit bedrag is in 2019 

daadwerkelijk door de raad toegewezen voor de uitvoering van een aantal organisatie ontwikkeltrajecten.  

   

Het tekort van 2020 is onttrokken aan de algemene reserve en de positieve saldi van 2021 tot en met 

2023 zijn toegevoegd. Per 1-1-2020 bedraagt de algemene reserve circa € 20 miljoen en daarvan is  

€ 6,5 miljoen voor risico’s. Sittard-Geleen houdt ook een ondergrens aan bij de algemene reserve  

(€ 6,4 miljoen) waarna een surplus is berekend van € 5,6 (1-1-2020) miljoen oplopend naar € 9,1 miljoen 

(1-1-2023). De gemeente houdt de overschotten in de algemene reserve aan om mogelijke nadelige 

effecten uit de meicirculaire 2020 op te kunnen vangen. Voor zover de middelen hier niet voor nodig zijn, 
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worden deze betrokken bij de begroting 2021. Dan komt nieuw beleid aan de orde waarbij een relatie 

kan worden gelegd met de uitwerking van het bestuurlijk afsprakenkader/uitvoering van proeftuinen, 

waarbij cofinanciering nodig is.  

 

Bij de begroting 2019 zijn alle investeringen tot en met 2020 opgeschort. In de exploitatiesfeer zijn geen 

middelen voor nieuw beleid beschikbaar. Voor nieuw beleid is in de begroting 2020 € 41,4 miljoen (2019 

en 2021 tot en met 2023) beschikbaar exclusief de eigen investeringsmiddelen voor de gemeentelijke 

huisvesting. Voor 2020 is geen ruimte. Op basis van eerdere besluitvorming is investeringsruimte 

geoormerkt voor specifieke projecten. De totale investeringsruimte van € 41,4 miljoen kan worden 

heroverwogen bij de begroting 2021. Ook de investeringsmiddelen voor gemeentelijke huisvesting van  

€ 4,2 miljoen (exclusief de middelen voor verwerving panden Horecastraatje) kunnen dan worden 

heroverwogen. Bij de inzet van deze middelen wordt een koppeling gelegd met het Bestuurlijk 

Afsprakenkader (BAK) dat in juli 2020 met de Provincie is getekend.  

Wij merken op dat van het investeringsvolume van € 45,6 miljoen de kapitaallasten in de begroting en 

meerjarenraming zijn verwerkt. Dit geldt ook voor de in de begroting en meerjarenraming opgenomen 

vervangingsmaatregelen (€ 7,8 miljoen per jaar) en herstelmaatregelen bij het Integraal Beheerplan 

Openbare Ruimte. Naar aanleiding van de actualisering van de kadernota IBOR is gebleken dat  

€ 14,2 miljoen nodig is voor uitgesteld onderhoud. Dit bedrag is verdeeld over de jaren 2020 tot en met 

2023 en is bestemd voor het realiseren van aanvullende investeringen in herstelmaatregelen met name 

bij verhardingen. Tevens is bij de Kaderbrief 2017 en de begroting 2018 € 1 miljoen voor 2020 en  

€ 0,5 miljoen voor 2021 beschikbaar gesteld. 

 

Bij de 1e programmarapportage 2020 is een structureel tekort berekend van € 2,4 miljoen. Er is 

onzekerheid of geconstateerde trends zich doorzetten. Gelet op het financiële beeld moet worden 

gekeken naar oplossingen en maatregelen. Voorstellen zullen in de 2e programmarapportage volgen. 

Dan zal ook de impact van de coronacrisis op de begroting concreter worden. Aangegeven is dat 

onverminderd wordt vastgehouden aan het uitgangspunt van de begrotingskaders en structureel en reëel 

begrotingsevenwicht. De 2e programmarapportage 2020 resulteert in een structureel tekort van circa  

€ 3 miljoen. In deze rapportage zijn onttrekkingen geraamd aan de algemene reserve voor het sluitend 

maken van de jaarschijven 2020-2023. Er is gekeken naar verdere ombuigingen binnen de verschillende 

beleidsterrein. Mede gelet op diverse ombuigingsrondes in het recente verleden, ziet de gemeente daar 

op dat moment geen directe mogelijkheden. De meerjarige overschotten die bij de begroting 2020 in de 

algemene reserve zijn gestort worden nu onttrokken. Hierna is voor 2022 een plus berekend van  

€ 1,7 miljoen terwijl voor 2020 en 2021 nog tekorten resteren van € 1,2 miljoen en € 0,6 miljoen. Ook 

voor deze jaren vindt een storting in en onttrekkingen aan de algemene reserve plaats. Eigenlijk wil 

gemeente de algemene reserve niet aanspreken en daarom zullen onder andere alle 

bestemmingsreserves tegen het licht worden gehouden en heroverwogen. Bedragen die vrijvallen komen 

ten gunste van de algemene reserve. Begin 2021 worden de eerste resultaten verwacht van een audit 

die wordt uitgevoerd. In de 2e rapportage zijn ook de incidentele baten en lasten ogenomen waarna 

Sittard-Geleen een structureel sluitende meerjarenbegroting berekend.  

Wij merken op dat bij de begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 het structureel en reëel 

evenwicht moet zijn aangetoond, dan moet ook de toets plaatsvinden aan het Gemeenschappelijk 

Financieel Toezichtkader.  

 

Het gekwantificeerd risicoprofiel inclusief een post voor restrisico’s is in de 2e rapportage afgedekt via de 
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algemene reserve risicobeheersing van € 6,4 miljoen. De dekkingsgraad weerstandsvermogen blijft 

hiermee 100%. Het aanwenden van de algemene reserve bij de 2e rapportage heeft consequenties voor 

het surplus bovenop de ondergrens van € 6,4 miljoen. We zien het surplus op termijn afnemen in 

vergelijking met de begroting 2020. In de 2e rapportage is het surplus berekend op € 5,7 miljoen 

oplopend naar € 7,6 miljoen in 2023, tegenover € 9,1 bij de begroting.   

In de rapportage is vanaf 2024 € 10 miljoen per jaar voor investeringen toegevoegd. Deze ruimte is 

evenredig verdeeld voor de Toekomstvisie en voor investeringen vanuit het BAK. Ook is een mogelijke 

temporisering opgenomen. De kapitaallasten zijn in de begroting verwerkt, zodat jaarlijks € 10 miljoen 

beschikbaar is tot en met € 2024. De begroting 2021 is het eerstvolgende moment om keuzes te maken 

voor de  € 41,4 miljoen met een relatie met de uitwerking van het BAK met de Provincie  

Inmiddels heeft de raad besloten van het investeringsvolume afgerond € 10,1 miljoen in te zetten voor de 

centrale onderwijs en sportvoorziening Grevenbicht-Obbicht. Dit bedrag wordt verdeeld over 2021 maar 

met name over 2022 en 2023.   

 

Sittard-Geleen heeft zelf aangegeven dat ze moet zorgen voor voldoende buffers voor risico’s, 

tegenvallers en ambities. In een aantal gevallen zal eerst moeten worden gespaard voordat 

investeringen gaan plaatsvinden. Versobering en fasering van het investeringsprogramma is een 

mogelijkheid, evenals nagaan of investeringen goedkoper kunnen dan wel schrappen. Eerdere besluiten 

kunnen worden heroverwogen en er wordt gezocht naar partners die met cofinanciering willen 

participeren.    

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.  

Tevens zijn er onzekerheden bijvoorbeeld de ontwikkelingen binnen het sociaal domein, gemeentefonds, 

omgevingswet, duurzaamheid etc. 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 is het opvolgen/uitvoering geven aan de plannen door de raad besloten cruciaal. Dit 

geldt ook voor de verdere verdieping en verdere actualisering en een heldere rapportering. Ongewenste 

verrassingen moet de gemeente trachten te voorkomen. Het GRP van 2014 wordt geactualiseerd, maar 

niet zoals oorspronkelijk gepland in 2020 maar in 2021 aan de raad aangeboden voor vaststelling. Ook 

de onderhoudsplannen van de schouwburg, parkeergarages en schoolgebouwen van 2015 en 2016 

moeten worden geactualiseerd. Voor de schouwburg en parkeergarages wordt dit in 2021 opgepakt en 

een integraal huisvestingsplan voor onderwijs is in de maak. In de plannen moet worden ingegaan op 

(mogelijk) achterstallig onderhoud. De financiële consequenties van het GRP en de onderhoudsplannen 

moeten vertaald worden 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 de incidentele baten en lasten in één overzicht voorzien van een goede toelichting; 

 neem in de begroting informatie op over (de stand van zaken bij de) ombuigingen, taakstellingen en 

bestuursopdrachten; 

 geef op een transparante manier inzicht in de investeringen met per investering het 
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investeringsvolume en de kapitaallasten per jaarschijf. Maak daarbij onderscheid tussen 

investeringen met economisch nut en in openbare ruimte met maatschappelijk nut; 

 laat de raad zo snel mogelijk in 2021 het GRP vaststellen en vertaal de financiële (meerjarige) 

consequenties in een begrotingswijziging 2021;  

 actualiseer de onderhoudsplannen voor de schouwburg, parkeergarages en onderwijshuisvesting in 

2021;   

 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 2020-2023 is gebaseerd op de vastgestelde programmabegroting 

2020 inclusief erratum en meerjarenraming 2021-2023. Inmiddels zijn ruim drie kwartalen van 2020 

verstreken en zijn ook begrotingswijzigingen vastgesteld. Hierbij is de vraag of deze 

begrotingswijzigingen bepalend zijn voor het algemene beeld. Tot en met de 2e programmarapportage 

waar de raad op 9 juli 2020 over heeft besloten hebben we meegenomen bij onze beoordeling. Dat geldt 

ook voor wijzigingen en ontwikkelingen die zo bepalend zijn dat het niet mogelijk is hieraan voorbij te 

gaan. Het coronavirus en alles wat daardoor is gebeurd en nog gaat gebeuren, beïnvloedt de begroting 

2020 en meerjarenraming. Bij de afronding van dit onderzoek is daar nog geen volledig zicht op. De raad 

heeft bij de 2e programmarapportage besloten een achtervang aan te houden voor de dekking van 

financiële gevolgen voor coronamaatregelen van € 430.000 in 2020. Omdat een totaalbeeld ontbreekt 

hebben wij de financiële gevolgen van de coronacrisis in ons onderzoek buiten beschouwing gelaten. 

 

Coalitieakkoord, toevoeging, addendum 2020 en toekomstvisie 2030 

In dit financieel verdiepingsonderzoek wordt regelmatig het coalitieakkoord op hoofdlijnen 2018-2022 

‘Samen duurzaam’ aangehaald. Dit geldt ook voor het Addendum Coalitieakkoord van februari 2020. 

Op deze plek wordt hier ook bij stilgestaan. Daarna wordt ingegaan op specifieke informatie over de 

financiële positie zoals in deze documenten is weergegeven.  
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Het coalitieakkoord 2018-2022 met als ondertitel ‘Samenwerken aan een gezonde gemeente’ is als 

startdocument door de raad vastgesteld op 5 juli 2018. Hierbij heeft het college de opdracht gekregen de 

dialoog met stakeholders, inwoners en verenigingen verder uit te werken en aan te gaan en daarbij de 

raad nadrukkelijk in dit proces te betrekken. Tevens is het college verzocht uiterlijk in december 2018 op 

basis van de uitkomst van de dialoog een voorstel tot wijziging van het coalitieakkoord aan de raad voor 

te leggen. De raad heeft op 20 december 2018 besloten, een wijziging als toevoeging op het 

coalitieakkoord vast te stellen. In deze wijziging is de inbreng van de samenleving op basis van de 

dialoog zoals die is gevoerd weergegeven en is een vervolgaanpak opgenomen. 

In juli 2019 heeft de coalitie de meerderheid in de raad verloren. De nieuwe coalitie die gevormd is en het 

nieuwe college hebben aangegeven, dat het eerdere coalitieakkoord en de toevoeging daarop in principe 

uitgangspunt blijven. Met het Addendum coalitieakkoord ‘Samen duurzaam 2020-2022’, van februari 

2020 dat op 9 juli 2020 door de raad is vastgesteld, zijn accenten gezet die nog meer duidelijk moeten 

maken welke koers Sittard-Geleen de komende tijd zal varen. Een herkenbare identiteit is er één van, 

naast daadkrachtig doorpakken op lopende processen en het aanpakken van ongewenste 

maatschappelijke effecten op bezuinigingen. Er wordt momenteel gewerkt aan de Strategische 

Visie/Toekomstvisie 2030. De betrokkenheid van de raad bij de Toekomstvisie is van groot belang. Door 

de corana-crisis is het proces aangepast. Na inbreng van de raad op de zogenaamde ‘concept-krijtlijnen’ 

van de visie wordt de dialoog met de samenleving opgestart. De resultaten zijn vertraagd, maar de 

verwachting is dat de definitieve versie in het vierde kwartaal 2020 aan de raad wordt voorgelegd ter 

besluitvorming.  

 

In het coalitieakkoord 2018 is opgemerkt dat de financiële positie van Sittard-Geleen matig is. Er wordt 

gerefereerd aan het door Gedeputeerde Staten ingestelde preventief toezicht. De realisatie van de 

ombuigingsoperatie en het herstelplan dat oploopt tot € 23,6 miljoen in 2022 moeten resulteren in een 

meerjarig sluitende begroting. Dit staat los van autonome ontwikkelingen en maatregelen voor een solide 

financieel beleid. Voor een structureel en solide sluitende begroting zullen de noodzakelijke keuzes en 

maatregelen worden uitgewerkt in het jaarlijkse begrotingsproces. Tevens zijn in het coalitieakkoord bij 

‘Financiën duurzaam op orde’ acties opgenomen voor 2018-2020. Hierbij is vermeld dat het 

ombuigingsprogramma wordt voortgezet en bestaande taakstellingen worden gerealiseerd. Ook zullen 

geen nieuwe taakstellingen worden opgenomen tenzij overtuigend is aangetoond dat ze realiseerbaar 

zijn. Het investeringsprogramma wordt versoberd door te faseren. Sittard-Geleen zal nagaan of 

investeringen kunnen worden geschrapt, of dat ze goedkoper kunnen worden uitgevoerd. Het 

uitgangspunt voor nieuw beleid is, dat voor de financiering een solide basis is. Tegenvallers door het jaar 

moeten primair opgelost worden binnen het programma waar de tegenvaller zich voordoet. De gemeente 

blijft zich inzetten voor (regionale) samenwerking vanuit de verantwoordelijkheid als centrumgemeente, 

maar ook gelet op de voordelen ten aanzien van kwaliteit en kosten. Sittard-Geleen gaat ook kijken naar 

een mogelijke heroverweging van eerder genomen besluiten. Hiermee wil men financiële risico’s 

verkleinen en/of financiële lasten verlagen. 

Voor projecten en investeringen worden partners gezocht die met cofinanciering willen participeren. Er 

wordt een lobby opgezet richting het Rijk en de Provincie voor steun voor de ambities die ook regionaal 

en provinciaal van betekenis kunnen zijn.  

Bij het addendum coalitieakkoord is ingegaan op twee bezuinigingen uit 2019 waarvoor moties zijn 

ingediend. Deze hebben betrekking op het verhogen van het onderhoudsniveau openbare ruimte en het 

onderzoeken van scenario’s voor gedifferentieerde tarieven voor gebruikers van de Zuyderlandgarage/ 

ziekenhuisgarage. Uiterlijk bij de kaderbrief 2020 volgt een voorstel voor aanpassing van het tarief.  
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Aanvullend is opgemerkt dat in december 2020 een voorstel volgt.  

Voor groenonderhoud en reiniging kan via de kaderbrief 2020 extra geld beschikbaar komen. Ook kan na 

het verhogen van het beheerniveau worden bepaald hoeveel extra middelen nodig zijn om de openbare 

ruimte schoon heel en veilig te laten zijn. Hierbij is aanvullend opgemerkt dat dit bij de begroting 2021 

plaatsvindt.  

 

Alvorens in te gaan op de begroting 2020 en de programmarapportages 2020 volgt eerst een terugblik op 

de financiële positie van de afgelopen jaren. 

 

Financieel verdiepingsonderzoek 2016 

De begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 zijn sluitend gepresenteerd. Alleen de jaarschijf 2017 

heeft een marginaal tekort van € 340.000. Door de toezichthouder zijn de structurele en reële saldi  

berekend voor de begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019. Deze saldi wijken af van die van de 

gemeente. Er heeft ook een correctie plaatsgevonden voor de incidentele middelen die zijn ingezet voor 

het sluitend maken van 2016 en het nagenoeg sluitend maken van 2017. Ook is een structurele 

ombuigingsmaatregel ad € 2,8 miljoen gecorrigeerd. Gelet op de ervaring, de ontwikkeling uit het 

verleden en het verwacht perspectief wordt de realisatie hiervan niet reëel geacht.  

Het structureel en reëel saldo bedraagt voor de jaren 2016 tot en met 2019 afgerond respectievelijk  

-/- € 2,3 miljoen, -/- € 3,2 miljoen, -/- € 1,2 miljoen en -/- € 2 miljoen. Gedeputeerde staten hebben bij de 

totale afweging naast de omvang van de berekende tekorten ook gekeken naar gesignaleerde 

risico’s/onzekerheden. De gemeente heeft het vertrouwen gekregen om te zoeken naar structurele 

oplossingen. Structureel en reëel evenwicht is bij de begroting 2017 noodzakelijk. Structurele 

ombuigingen die niet realiseerbaar zijn, moeten worden vervangen en de inzet van incidentele middelen 

moet zichtbaar zijn teruggebracht. Ook het op een transparante manier weergeven van de consequenties 

van de (beheer)plannen in de begroting en meerjarenraming is als voorwaarde opgenomen bij het 

repressieve toezicht. Uiterlijk in de begroting 2018 en meerjarenraming moeten de daadwerkelijk 

benodigde structurele lasten voor onderhoud en investeringen van het Integraal Beheerplan Openbare 

Ruimte financieel verwerkt zijn. Gedeputeerde Staten hebben in oktober 2016 Sittard-Geleen oranje licht 

gegeven. Dat wil zeggen repressief toezicht tot en met 2019 waarbij aan de hierboven genoemde 

voorwaarden moet worden voldaan om meerjarig repressief toezicht te behouden.        

  

Begroting 2017  

Sittard-Geleen geeft aan dat het financieel perspectief onder druk staat. De tekorten zijn de afgelopen 

jaren fors toegenomen en hebben geresulteerd in oplopende ombuigingen. Ontwikkelingen en  

onduidelijkheden rond de drie decentralisaties spelen hierbij een rol, maar ook de doorontwikkeling van 

het wijkgericht werken, het organiseren van de burgerparticipatie, de herijking van de binnenstedelijke 

ontwikkeling, de extra ombuigingen als gevolg van een verder krimpend middelenkader en de herziening 

van het BBV. Om de begrotingen sluitend te maken zijn de afgelopen jaren diverse maatregelen 

genomen. Bijvoorbeeld het incidenteel niet storten in de zogenaamde risicoreserve, het temporiseren van 

nieuw beleid en het inzetten van vrijval van niet benodigde middelen. Maar ook het inzetten van een 

jaarrekeningsaldo uit voorgaande jaren als incidenteel dekkingsmiddel. 

De programmabegroting 2017 is met een (nieuw) fors ombuigingenpakket vastgesteld. De saldi bedragen 

voor 2017 tot en met 2020 achtereenvolgens € 850.000, € 4,3 miljoen, € 3,1 miljoen en € 2,5 miljoen. 

De financiële opgave bedraagt circa € 14 miljoen in 2017 (€ 14,7 miljoen in 2020). Na onze correcties 

voor incidentele baten en lasten en de structurele correctie voor Vixia resulteert een saldo voor 2017 van 
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 -/- € 2,7 miljoen, voor 2018 € 1,6 miljoen, voor 2019 € 0,6 miljoen en voor 2020 -/- € 350.000. Ook hierbij 

geldt dat we kijken naar de hoogte van de bedragen c.q. tekorten. Voor een kwaliteitsimpuls voor de 

organisatie wordt een bedrag van € 4 miljoen onttrokken aan de Vrije ruimte Essent-aandelen en de 

Algemene reserve. Gedeputeerde Staten hebben opgemerkt dat deze middelen niet mogen worden 

ingezet voor het afdekken van structurele lasten, maar voor het treffen van maatregelen die de exploitatie 

ontlasten. Indien de inzet resulteert in toename van de structurele lasten wordt de problematiek groter 

hetgeen ten stelligste moet worden voorkomen. Ook is gewezen op veel onzekerheden, onder andere 

plannen die verder uitgewerkt worden, de toekomstige bestemming van eigendommen, het afwaarderen 

van boekwaarden en ontwikkelpotentie van eigendommen. Maar ook het onderzoek naar het sociaal 

domein. Voor 2016 is ervan uitgegaan dat voor € 5,8 miljoen een beroep moet worden gedaan op de 

achtervang van het sociaal domein. Voor 2017 is uitgegaan van een aanwending van € 5,4 miljoen, 

waarna deze incidentele middelen zijn uitgeput. Naast de inzet van deze middelen zijn ook 

besparingsvoorstellen voor het realiseren van de taakstellingen sociaal domein opgenomen. Tevens zijn 

zoekrichtingen geformuleerd. Voor 2017 bedragen deze zoekrichtingen € 2,7 miljoen, maar voor 2018 is 

dit bedrag fors hoger namelijk € 8,3 mln. Met de informatie uit de begroting 2017 hebben wij 

geconcludeerd dat op zeer korte termijn een invulling met structurele dekkingsmiddelen noodzakelijk is.  

De vermogenspositie van Sittard-Geleen is matig. De dekkingsgraad van het weerstandsvermogen moet 

minimaal 100% bedragen. In de begroting 2017 is 107% weergegeven, maar op basis van destijds 

geactualiseerde cijfers is 104% berekend.  

 

Aan de raad is wederom opgemerkt dat, zoals ook in het financieel verdiepingsonderzoek is 

geconstateerd, de ontwikkelingen de Provincie zorgen baren en de gemeente voor een zeer forse opgave 

staat. Gedeputeerde Staten hebben Sittard-Geleen het vertrouwen gegeven om te zoeken naar 

structurele oplossingen. De tijdspanne tussen het door ons uitgebrachte onderzoeksrapport in oktober 

2016 en de vastgestelde begroting 2017 is té kort is voor rigoureuze beslissingen. De problematiek 

neemt echter toe en het is aan de raad om tijdig verantwoordelijkheid te nemen en de noodzakelijke 

keuzes te maken. 

 

Begroting 2018 

De door de raad vastgestelde programmabegroting 2018 is sluitend gemaakt met incidentele 

dekkingsmaatregelen. Meerjarig is een structureel tekort berekend bij het sociaal domein van afgerond  

€ 4 miljoen. Hiervoor is in de meerjarenraming een stelpost opgenomen. De gemeente heeft deze 

stelpost grotendeels ingevuld met het extra accres dat voortvloeit uit het Regeerakkoord. Hier kan de 

Provincie niet mee instemmen. Pas nadat de financiële consequenties van het Regeerakkoord zijn 

verwerkt in een circulaire van BZK kunnen deze bij onze beoordeling worden betrokken. Tevens heeft 

een correctie plaatsgevonden voor een ombuiging bij een verbonden partij aangezien nog geen formele 

besluitvorming door het algemeen bestuur heeft plaatsgevonden. Voor het berekenen van het structureel 

en reëel evenwicht moeten ook de incidentele baten en lasten worden gecorrigeerd op de saldi van de 

begroting en meerjarenraming. Onze correcties resulteren in een niet structureel en reëel sluitende 

begroting en meerjarenraming. Naast de fors oplopende ombuigingen die heel goed gemonitord moeten 

worden, constateren we een forse afname van de algemene reserve. Gelet op het risicoprofiel wordt deze 

afname als zéér risicovol ingeschat.  
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De meerjarige uitspraak van repressief toezicht die geldt tot en met 2019 is ingetrokken gelet op het 

ontbreken van structureel en reëel evenwicht. Ook is niet voldaan aan de voorwaarde de incidentele 

baten zichtbaar terug te brengen. Als gevolg van het ontbreken van structureel en reëel evenwicht  

2018-2021 én vanwege de ontwikkeling van de financiële positie is voor de begroting 2018 preventief 

toezicht ingesteld. De raad heeft vervolgens op 1 februari 2018 een herstelplan vastgesteld.  
 

Begroting 2019  

De vastgestelde begroting 2019 van Sittard-Geleen laat een structureel evenwicht voor 2019 zien van  

-/- € 0,02 miljoen. Voor 2020 tot en met 2023 bedragen deze saldi respectievelijk € 1,93 miljoen,  

€ 5,74 miljoen en € 5 miljoen. Dit zijn saldi nadat aanvullende maatregelen zijn getroffen. Deze 

aanvullende structurele maatregelen zijn noodzakelijk gebleken, omdat tijdens ons begrotingsonderzoek 

dezerzijds correcties zijn doorgevoerd bij incidentele lasten. Hierdoor liet 2019 een negatief structureel 

evenwicht zien van € 3,4 miljoen, terwijl structureel en reëel evenwicht al jaren een belangrijk 

aandachtspunt is voor de gemeente.  

Vervolgens heeft het college aanvullende maatregelen aangewezen en deze zijn door de raad gelijktijdig 

met de begroting 2019 vastgesteld. Deze maatregelen resulteren in aanzienlijk positieve(re) saldi met 

ingang van 2019. In plaats van onttrekkingen aan de algemene reserve om de begroting 2019 en 2020 

sluitend te maken, resteren nu saldi waarbij voor de genoemde jaren zelfs de saldi in de algemene 

reserve zijn gestort. Dit laatste is in onze optiek ook van belang, omdat bij de voorgenomen onttrekkingen 

de algemene reserve zou afnemen tot een voor ons onacceptabel niveau. Dit niveau zou zelfs onder het 

zogenaamde artikel 12 niveau van de Financiële-Verhoudingswet komen, dat van gemeentezijde 

berekend is op € 4 miljoen. De raad heeft besloten vanuit het saldo € 1,2 miljoen aan de algemene 

reserve toe te voegen. Voor 2020 is een storting vanuit het saldo in de algemene reserve 

geprognosticeerd van € 3,21 miljoen. Hierdoor voldoet de dekkingsgraad weerstandsvermogen met 

ingang van 2020 met 103% weer aan de eigen norm van de gemeente, dat wil zeggen minimaal 100%.  

Toch zijn onze zorgen over de financiële positie van Sittard-Geleen ten opzichte van een jaar daarvoor 

onverminderd groot. Hierbij hebben wij ons gebaseerd op zorgpunten en gesignaleerde risico’s.   

     

Onze zorgpunten hebben betrekking op de vastgestelde maatregelen en de algemene reserve. De 

maatregelen (bezuinigingen) zijn financieel vertaald in de begroting 2019-2022. Hierbij heeft tevens een 

opschoning plaatsgevonden van niet realiseerbare ombuigingen. Voor 2019 zijn de maatregelen 

(exclusief de OZB-verhoging) met € 7,9 miljoen bijna anderhalf keer zo hoog dan de maatregelen van 

2018. De maatregelen lopen in totaliteit op naar circa € 10,7 miljoen in 2022. Deze zijn in de begroting als 

‘harde maatregelen’ opgenomen en door de toezichthouder getoetst, maar moeten wel nog als zodanig 

worden gerealiseerd. De opbrengst van de onroerende zaakbelasting is met ingang van 2019 verhoogd 

met € 5,4 miljoen.   

 

De algemene reserve is ten opzichte van een jaar geleden zeer fors afgenomen, terwijl we de 

ontwikkeling een jaar geleden al als zeer zorgelijk hebben benoemd. De algemene reserve bedraagt 

volgens de vastgestelde begroting inclusief aanvullende maatregelen per 1-1-2019 € 4,75 miljoen.  

Bij de meerjarige prognose van een jaar geleden werd voor 2019 nog uitgegaan van een AR van 

€ 9,11 miljoen. Het saldo bedraagt nu 52% van het bedrag waar vorig jaar van werd uitgegaan.   

Voor het realiseren van structureel evenwicht blijven wij herhalen dat ingrijpende keuzes onvermijdelijk 

zijn. Het is meer dan cruciaal dat de begroting en meerjarenraming structureel en reëel sluitend is en van 

waaruit ook de algemene reserve kan worden aangevuld. Er moet een dusdanige omvang zijn dat daarop 
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kan worden teruggevallen als dat nodig is. De algemene reserve vormt immers de buffer waarop moet 

worden teruggevallen ook voor het sociaal domein. Hoewel de lijst met aanvullende maatregelen 

aanzienlijk andere uitkomsten heeft laten zien, is de gemeente ernstig in overweging gegeven het saldo 

ad € 0,89 miljoen niet aan te wenden, maar toe te voegen aan de algemene reserve. De raad heeft hier 

op 28 maart 2019 alsnog toe besloten. Ook is aandacht gevraagd voor het actualiseren van de 

kaderstelling voor weerstandsvermogen en risicomanagement. Een actualisering van de werkwijze wordt 

hierbij cruciaal geacht omdat gewerkt wordt met een genormeerd risicoprofiel gebaseerd op 

ervaringscijfers uit het verleden.  

 

Risico’s zijn mogelijke frictiekosten waarvan nog niet bekend is bij welke maatregelen die zich gaan 

voordoen, maar die wel kunnen leiden tot extra lasten. Ook de uitvoering van het sociaal domein wordt 

gezien als risico. Hiervoor zijn bij de algemene reserve geen geoormerkte middelen meer aanwezig. 

(Maatschappelijk) Vastgoed en (sport)accommodaties worden als risico gezien. Afhankelijk van de 

verdere uitwerking van beleid/invulling voor duurzame accommodaties waaronder ook afstoting moet 

duidelijkheid komen over mogelijke afwaardering en budgetten.   

Het kwaliteitsniveau bij wegen is verlaagd. Dat betekent dat het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 

(IBOR) op korte termijn moet worden geactualiseerd en vastgesteld door de raad. Het nieuwe plan mag 

niet leiden tot achterstallig onderhoud of onveilige situaties. Uit het nieuwe IBOR moet blijken of met de 

huidige beschikbare budgetten kan worden volstaan. 

 

Als gevolg van de geconstateerde zorgpunten bij de maatregelen maar met name de algemene reserve 

én de gesignaleerde risico’s, is ondanks de gepresenteerde saldi voor structureel en reëel evenwicht voor 

de begroting 2019 van Sittard-Geleen preventief toezicht van toepassing.  

Voor het op orde brengen van de financiële huishouding heeft de raad op 28 maart 2019 het 

aangescherpt begrotingskader vastgesteld. Hierbij is besloten dat alle meevallers vrijvallen ten gunste 

van de algemene reserve en tegenvallers worden opgelost binnen de bestaande budgetten. Bij tekorten 

wordt naar dekking gezocht volgens onderstaande volgorde: 

- product; 

- (sub)thema of programma(-lijn); 

- de totale begroting; 

- een ombuigingsopdracht/taakstelling.   

 

Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 

Sittard-Geleen heeft de programmabegroting 2020 inclusief erratum vastgesteld op 14 november 2019. 

Het jaar 2020 sluit met een tekort van € 1.680.000 en de jaarschijven 2021 tot en met 2023 laten 

positieve saldi zien. Het tekort van 2020 is incidenteel gedekt door een onttrekking aan de algemene 

reserve. De positieve saldi van respectievelijk € 1,55 miljoen, € 0,94 miljoen en € 0,39 miljoen zijn 

toegevoegd aan de algemene reserve. De begrotingssaldi bedragen na de mutatie met de algemene 

reserve voor alle jaarschijven € 0. De gemeente presenteert ook de structurele begrotingssaldi voor 2020 

tot en met 2023. In de begroting is toegelicht, dat bij de voorbereiding uitputtende maatregelen zijn 

getroffen om de nadelen te compenseren. Er zijn geen voorstellen meer gedaan, behalve het inzetten 

van de algemene reserve om de jaarschijf 2020 sluitend te maken. Dit mede gelet op het positieve 

evenwicht na eliminatie van incidentele baten en lasten en een algemene reserve die afgezet tegen de 

kaders toereikend is. 
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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 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. Wij concluderen dat alle jaren inclusief 2020 een positief structureel en 

reëel evenwicht heeft. In onderstaande tabel is dit inzichtelijk gemaakt. 

 

Tabel 3.1.1 Van formeel naar structureel en reëel saldo 2020-2023 (bedragen * € 1 miljoen) 

Saldo B2020 B2021 B2022 B2023 

Formeel begrotingssaldo volgens de gemeente 0 0 0 0 

Correctie incidentele lasten +  8,40 5,46 3,36 2,71 

Correctie incidentele baten  -/- 7,08 2,09 1,43 1,43 

Structureel saldo gemeente = structureel en reëel saldo 1,32 3,37 1,93 1,27 

 

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 Sittard-Geleen 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 heeft Sittard-Geleen in de begroting opgenomen in paragraaf 

6.5. In paragraaf 2.2 ‘Actualisatie financieel perspectief’ heeft de gemeente het structureel 

begrotingssaldo berekend waarbij nog aanvullingen op dit overzicht zijn opgenomen. Deze aanvullingen 

hebben betrekking op incidentele posten uit de overige ontwikkelingen.  

Wij merken op dat het voor de transparantie en de leesbaarheid noodzakelijk is één integraal overzicht te 

presenteren waarbij álle posten voorzien zijn van een goede toelichting. Wij hebben voor de berekening 

van het structureel en reëel evenwicht de incidentele baten en lasten van de gemeente overgenomen.  

 

Naast de programmabegroting 2020 heeft op 14 november 2019 ook besluitvorming plaatsgevonden over 

de 3e Programmarapportage én over de navolgende nieuwe/geactualiseerde documenten: 

- Kadernota weerstandsvermogen en risicobeheersing; 

- Verordening financieel beleid, beheer en organisatie (verordening 212); 

- Kadernota vaste activa; 
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- Kadernota vastgoed en accommodaties; 

- Kadernota voor het integraal beheer van de openbare ruimte (IBOR).  

 

Het vaststellen van de kadernota’s en de verordening is belangrijk omdat hiermee het noodzakelijk inzicht 

in de financiële positie is vergroot en werkwijzen zijn geactualiseerd. De benodigde financiële 

(aanvullende) middelen die hieruit voorvloeien zijn opgenomen in de begroting 2020 en meerjarenraming 

2021-2023. Met het actualiseren van de plannen, de besluitvorming en de financiële vertaling zijn 

belangrijke stappen gezet. Wij merken op dat ook het uitvoering geven aan de plannen cruciaal is. 

Tevens is mede voor de uitvoering, voor het oplossen van knelpunten binnen de bedrijfsvoering om de 

basis op orde te brengen, met ingang van 2020 structureel jaarlijks € 2,6 miljoen beschikbaar. Dit is naast 

het incidentele bedrag van € 4 miljoen dat in 2017 beschikbaar is gesteld.  

 

Ombuigingen, taakstellingen en bestuursopdrachten 

De programmarapportages van 2019 bieden informatie over de ombuigingen door middel van de bijlage 

Voortgang maatregelen dashboards en herstelplan begroting. Met de kleuren groen (staat voor 

realiseerbaar), oranje (risico, maar bij te sturen) en rood (hard risico maar nauwelijks stuurbaar) is inzicht 

gegeven in de voortgang. Het betreffen maatregelen uit de zogenaamde dashboards, aanvullende 

maatregelen uit de programmabegroting 2019 en het herstelplan begroting 2018. De ombuigingen 

bedragen voor 2020 € 16,52 miljoen oplopend naar € 20,58 miljoen in 2023. Op een viertal na zijn ze 

gerealiseerd. Bij de 4e programmarapportage 2019 is nog een bedrag ad € 1,94 miljoen voor 2020 

oplopend naar € 3 miljoen in 2023 als risico opgenomen, waarbij is aangegeven dat dit kan worden 

bijgestuurd. 

Wij merken op dat de begroting 2020 geen informatie biedt over nog te realiseren ombuigingen en ook in 

de programmarapportages 2020 is hierop niet ingegaan. In onze jaarlijkse brief met aandachtspunten 

voor de begroting is telkens aandacht gevraagd voor inzicht in de haalbare bezuinigingsmaatregelen en 

taakstellingen. Deze informatie moet onderdeel uitmaken van de begroting waarbij aannemelijk moet zijn 

gemaakt dat er voldoende zekerheid bestaat dat de maatregelen tijdig en volledig gerealiseerd zullen 

worden. Dit maakt onderdeel uit van de beoordeling van de financiële positie.  

Met ingang van 2021 is een ombuiging bij het Participatiebedrijf opgenomen van € 1,1 miljoen. Deze 

ombuiging is afkomstig uit het herstelplan bij de begroting 2018.   

 

Naast de ombuigingen maken ook taakstellingen deel uit van de begroting. De begroting biedt hier echter 

ook geen inzicht in. Zo is een structurele taakstelling vastgoedexploitatie van € 500.000 uit het 

herstelplan 2018 voor € 478.000 gerealiseerd. Uit aanvullende informatie is gebleken dat nog een 

taakstelling is bij vastgoedexploitaties. In totaliteit moet nog structureel € 200.000 (2020) tot € 250.000 

(2021) worden ingevuld. Deze taakstelling wordt ingevuld via lasten die nu nog deel uitmaken van de 

begroting maar wegvallen na verkoop en sloop van vastgoed. Aanvullend is opgemerkt dat de 

ontwikkeling voor de taakstelling vermarkten ESCS-locatie inclusief het zwembad de Nieuwe Hateboer in 

voorbereiding is. Naar verwachting zal realisatie in 2021 niet plaatsvinden. Het risico is in de begroting 

2021 afgedekt via het weerstandsvermogen.    

De raad heeft in december 2018 ingestemd met de bestemmingsreserve incidentele dekking 

taakstellingen. Deze reserve wordt vanaf 2019 ingezet ten behoeve van de taakstellingen ’kosten 

leegstand’ en ‘pachtexploitatie’. Het saldo van deze reserve bedraagt volgens de jaarrekening 2019 op  

31 december 2019 € 146.000.  
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In de begroting is niet expliciet ingegaan op de zogenaamde bestuursopdrachten bij ombuigingen en 

taakstellingen. In het verleden zijn ombuigingen en taakstellingen opgenomen waarbij de gemeente heeft 

aangegeven aanvullend een verdiepingsslag te maken ten aanzien van de hardheid. De opdracht is de 

taakstelling uit te voeren. Voor een aantal beleidsterreinen zijn bestuursopdrachten geformuleerd die hier 

mede voor moeten zorgen.     

In de begroting is bij het programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing 

aangegeven, dat de ombuigingsopgave van € 50.000 in 2020 oploopt naar structureel € 150.000 in 2022. 

Deze maatregel heeft betrekking op extra woningbouw op beschikbare en vrijkomende locaties en wordt 

in 2020 gerealiseerd. In 2019 is besloten tot versoepeling van woningbouwinitiatieven, hetgeen bijdraagt 

aan de realisatie van de opgave voor de volgende jaren. 

De eerdere ombuiging  conform de kadernota 2019 bij IBOR (bestuursopdracht) van verlaging 

investeringsbudget met € 1 miljoen is in de begroting 2020 teruggedraaid.  

Voor de bestuursopdrachten optimalisatie podia, muziekonderwijs, Sportstichting en Duurzame 

accommodaties is in 2019 € 70.000 beschikbaar gesteld uit de reserve incidentele middelen/achtervang 

risicoprofiel ombuigingen. Via de P&C-cyclus wordt gerapporteerd over de inzet van de benodigde 

middelen voor de uitvoering van de bestuursopdrachten en over de uitvoering. 

 

Voor een goed inzicht in de financiële positie moet ook een beoordeling kunnen plaatsvinden van de 

bezuinigingsmaatregelen en taakstellingen. Aannemelijk moet worden gemaakt dat deze haalbaar en 

hard zijn. Er moet voldoende zekerheid bestaan dat deze tijdig en volledig gerealiseerd zullen worden. De 

begroting moet dit inzicht bieden. Hier nemen wij een aanbeveling voor op.    

 

Nieuw beleid en vervangingsinvesteringen 

Bij de begroting 2019 zijn alle investeringen tot en met 2020 opgeschort. In de begroting 2020 is een 

totaalbedrag opgenomen aan investeringsruimte voor nieuw beleid van € 41,4 miljoen exclusief de eigen 

investeringsmiddelen voor de gemeentelijke huisvesting.  

Voor 2019 bedraagt de totale ruimte € 1 miljoen en voor 2020 is geen ruimte. Voor 2021, 2022 en 2023 

bedraagt de totale investeringsruimte respectievelijk afgerond € 17,1 miljoen, € 13,3 miljoen en  

€ 10 miljoen. Op basis van eerdere besluitvorming (Kadernota 2015) is investeringsruimte geoormerkt 

voor specifieke projecten. Dit betreft voor 2021 80% en voor 2022 74%. Voor beide jaren resteert nog  

€ 3,5 miljoen aan beschikbare beleidsruimte. De € 10 miljoen in 2023 zijn nog volledig beschikbaar.  

De investeringsruimte die geoormerkt is, heeft de raad nog niet vrijgegeven door middel van een 

kredietvotering. Bij de kadernota 2019 is besloten dat de totale investeringsruimte van € 41,4 miljoen kan 

worden heroverwogen. Eerst volgend moment om hierover te besluiten was aanvankelijk de kaderbrief 

2020 en daarna de begroting 2021. De begrotingswijziging van de gemeentelijke huisvesting is bij de  

3e programmarapportage 2019 teruggedraaid. Bij de inzet van deze middelen (€ 45,6 miljoen) wordt een 

koppeling gelegd met het Bestuurlijk Afsprakenkader (BAK) dat in juli 2020 met de Provincie is getekend.   

In de 2e programmarapportage 2020 is richtingen geduid voor de inzet van het investeringsvolume voor 

cofinanciering (BAK) en voor eigen prioriteiten. Ook is vanaf 2024 € 10 miljoen per jaar toegevoegd, 

welke ruimte evenredig is verdeeld voor de Toekomstvisie en voor investeringen vanuit het BAK.  

 

Wij merken op dat van het investeringsvolume van € 45,6 miljoen de kapitaallasten in de begroting en 

meerjarenraming zijn verwerkt. Dit geldt ook voor onderstaande bedragen voor vervangings- en 

herstelmaatregelen bij het IBOR. Bij de kapitaallasten hanteert Sittard-Geleen een gemiddelde 

afschrijvingstermijn van 20 jaar en 1% rente. Voor het eerste jaar wordt alleen met 50% rente gerekend. 
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Dit betekent dat de kapitaallasten bij een investering van € 1 miljoen het eerste jaar € 5.000 bedragen en 

structureel € 60.000 (€ 10.000 rente en € 50.000 afschrijving). In de exploitatiesfeer zijn geen middelen 

voor nieuw beleid beschikbaar.  

 

Naast de investeringsruimte voor nieuw beleid is in de begroting voor reguliere vervangingsmaatregelen 

van het IBOR € 7,8 miljoen per jaar opgenomen. Naar aanleiding van de actualisering van de kadernota 

IBOR is gebleken dat € 14,2 miljoen nodig is voor uitgesteld onderhoud. Dit bedrag is verdeeld over de 

jaren 2020 tot en met 2023 en is bestemd voor het realiseren van aanvullende investeringen in 

herstelmaatregelen met name bij verhardingen. Tevens is bij de Kaderbrief 2017 en de begroting 2018  

€ 1 miljoen voor 2020 en € 0,5 miljoen voor 2021 beschikbaar gesteld.  

 

Algemene reserve 

Het tekort van 2020 is onttrokken aan de algemene reserve en de positieve saldi van 2021 tot en met 

2023 zijn toegevoegd. Per 1-1-2020 bedraagt de algemene reserve circa € 20 miljoen en daarvan is  

€ 6,5 miljoen voor risico’s. De dekkingsgraad weerstandsvermogen bedraagt 100%. Sittard-Geleen houdt 

ook een ondergrens aan bij de algemene reserve van € 6,4 miljoen, waarna een surplus is berekend van 

€ 5,6 (1-1-2020) miljoen oplopend naar € 9,1 miljoen (1-1-2023). De gemeente houdt de overschotten in 

de algemene reserve aan om mogelijke nadelige effecten uit de meicirculaire 2020 op te kunnen vangen. 

Voor zover de middelen hier niet voor nodig zijn, worden deze betrokken bij de begroting 2021. Dan komt 

nieuw beleid aan de orde waarbij een relatie kan worden gelegd met de uitwerking van het 

BAK/uitvoering  proeftuinen, waarbij cofinanciering nodig is.   

 

Bestuurlijk afsprakenkader  

In juli 2020 hebben de Provincie Limburg en Sittard-Geleen een Bestuurlijk Afsprakenkader (BAK) 

getekend. Met dit BAK willen provincie en gemeente de uitvoeringskracht en middelencoördinatie met 

betrekking tot gemeenschappelijke majeure regionale opgaven versterken. Tegelijkertijd wil men de 

financiële huishouding van de gemeente consolideren en zo mogelijk verbeteren. Er worden afspraken 

gemaakt over inhoud en/of proces en/of financiën voor (de uitvoering van) gezamenlijke onderwerpen 

van beide strategische agenda’s. De regio Westelijke Mijnstreek waar Sittard-Geleen centrumgemeente 

van is, staat voor een aantal majeure opgaven in het economische domein en, randvoorwaardelijk, ook in 

het fysieke en sociale domein. De regio is van groot belang voor de economische ontwikkeling op 

regionaal en nationaal niveau. Het is wenselijk de inspanningen van gemeente, regio en provincie goed 

op elkaar af te stemmen. Sittard-Geleen moet haar financiële huishouding versterken om haar rol als 

centrumgemeente structureel te kunnen oppakken. Na eerdere bezuinigingen en ‘bevriezen’ van 

investeringsbesluiten wil de gemeente in de begroting 2021 een aantal investeringsbesluiten nemen. In 

het BAK is ook aangegeven dat ter voorbereiding van de investeringsbesluiten de gemeente begin 2020 

(met financiële steun van de Provincie) opdracht heeft verstrekt voor een interactief traject dat medio 

2020 moet leiden tot een nieuwe visie 2030 voor Sittard-Geleen.  

 

In het BAK zijn een achttal dossiers/onderwerpen benoemd die verder inhoudelijk worden uitgewerkt 

inclusief de bijbehorende beoogde financiële consequenties. Direct na het aangaan van het 

bestuursakkoord wordt hiervoor een planning opgesteld, op basis waarvan de randvoorwaarden ingevuld 

kunnen worden om de uitvoering te borgen. Burgemeester en Wethouders en Gedeputeerde Staten 

zullen hierover besluiten afstemmen op de P&C momenten van de begroting 2021, de kaderbrief 2021 en 

de begroting 2022. Het BAK heeft het karakter van een strategische samenwerkingsagenda. 
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Ontwikkelingen kunnen aanleiding geven onderwerpen toe te voegen of af te voeren. Als uitdrukkelijke 

voorwaarde is opgenomen dat Sittard-Geleen het financiële beleid in stand houdt om de financiële positie 

voor de lange termijn te verstevigen. Dit is nader uitgewerkt in bijlage 2 bij het BAK. De hierin opgenomen 

regels zijn en blijven voor de gemeente harde uitgangspunten voor het financiële beleid, tenzij met de 

Provincie als toezichthouder anders wordt afgesproken. Periodiek maar tenminste jaarlijks zal met de 

Provincie afstemming plaatsvinden over de toepassing van deze regels. Als expliciete voorwaarde is 

geformuleerd dat het BAK kan rekenen op een politiek/bestuurlijk breed draagvlak op gemeentelijk 

niveau. Tevens wordt gezamenlijk kritisch gekeken naar de gemeentelijke praktijk ten aanzien van grond 

en vastgoed. Dit om risico’s te beperken maar zeker ook om eventuele voordelen te bewerkstelligen. Het 

BAK is erop gericht dat uiterlijk per 30 september 2021 de gemaakte afspraken, die zijn opgenomen als 

bijlage 1, zijn gerealiseerd en waar nodig vertaald in concrete vervolg afspraken. Zodra de 

vervolgafspraken zijn gemaakt, maar uiterlijk in september 2021 zullen Sittard-Geleen en de Provincie het 

afsprakenkader beëindigen, evalueren en afspraken maken over de wijze waarop de samenwerking 

wordt voortgezet.         

 

Informatiewaarde begroting 

De begroting moet een op zichzelf staand document zijn, op basis waarvan een integraal beeld moet 

kunnen worden gevormd. Uit het oogpunt van transparantie en volledigheid is een verdergaande 

verbeterslag nodig, omdat voor de begroting relevante informatie onderdeel uitmaakt van de 3e 

Programmarapportage 2019. Ook is de aansluiting van cijfers in de begroting met die van de bijlagen 

noodzakelijk. Wij gaan ervan uit dat verbeteringen in de begroting 2021 zichtbaar zijn. Dat geldt ook voor 

het inzicht in de ombuigingen en taakstellingen zoals hiervoor toegelicht. In paragraaf 3.4 Analyse  

Wet- en regelgeving is aangegeven welke verbeteringen van het BVV nodig zijn. In deze paragraaf is ook 

ingegaan op het rapport ‘Toegankelijkheid begroting en rapportages’ dat de rekenkamercommissie in 

september 2020 aan de raad heeft voorgelegd. Sittard-Geleen heeft aanvullend opgemerkt dat de korte 

termijn aanbevelingen uit het rapport, dat in eerste instantie was gebaseerd op de begroting 2019, voor 

een redelijk deel al in de begroting 2020 zijn verwerkt. De nog niet verwerkte zogenaamde quick wins 

worden voor een deel meegenomen in de voorbereiding van de begroting 2021. Als deze niet worden 

overgenomen dan zijn daar argumenten voor. De aanbevelingen op langere termijn zijn ingrijpender wat 

opvolging betreft. In de commissie Begroting en Verantwoording is de afspraak gemaakt dat een 

werkgroep gaat kijken welke aanbevelingen op welke wijze en binnen welke termijn opgepakt gaan 

worden. Aanvullend heeft de gemeente opgemerkt dat inmiddels verdere verbeteringen in de begroting 

2021 zijn aangebracht die met de commissie Begroting en Verantwoording worden geëvalueerd.  

 

1e programmarapportage 2020 

Op 11 juni 2020 heeft de raad kennisgenomen van de 1e programmarapportage 2020. De financiële 

prognose vanuit de reguliere bedrijfsvoering bedraagt, afgezien van nog niet kwantificeerbare 

ontwikkelingen en risico’s, structureel circa € 2,4 miljoen nadelig. Van dit bedrag is € 2 miljoen het gevolg 

van een structureel nadelige prognose van de budgetten jeugdzorg.  

In de rapportage is ook ingegaan op het effect van de coronacrisis, voor zover op dat moment in te 

schatten, op de gemeentelijke beleidsterreinen en de interne bedrijfsvoering. Mede door de coronacrisis 

heeft van het structurele nadelige effect nog geen vertaling plaatsgevonden in begrotingswijzigingen. 

Onzeker is in welke mate de geconstateerde trends zich doorzetten. Het begrotingsbeeld vraagt wel 

nadrukkelijk te gaan kijken naar oplossingen en maatregelen. Voorstellen zullen in de  
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2e programmarapportage volgen. Dan zal ook de impact van de coronacrisis op de begroting concreter 

worden. In het raadsvoorstel is opgenomen dat als uitgangspunt onverminderd wordt vastgehouden aan 

de begrotingskaders en structureel en reëel begrotingsevenwicht. Hiermee wil de gemeente voldoen aan 

de door Gedeputeerde Staten gestelde randvoorwaarden voor repressief begrotingstoezicht én de  

totstandkoming van een Bestuurlijk Afsprakenkader. Reëel en structureel evenwicht betekent dat 

structurele maatregelen moeten worden getroffen. Waar dit niet direct of volledig mogelijk is, gaat de 

gemeente ter overbrugging tijdelijk incidentele maatregelen voorgestellen. In de rapportage zijn ook 

zoekrichtingen vermeld. In de 2e rapportage 2020 zullen ook activiteiten worden opgenomen die 

gecontinueerd moeten worden met de hiervoor benodigde middelen. Dan kan een afweging plaatsvinden 

over prioritering en/of temporisering.  

Gelet op de onzekerheid en de mogelijke doorwerking van de prognoses is in de 1e rapportage 

geadviseerd de hand op de knip te houden. Er is ook geen ruimte geboden voor nieuwe beleidsmatige 

keuzes en er is ook geen aanspraak gemaakt op reserves. 

In de 2e rapportage is het vervolg van de P&C-cyclus 2020 opgenomen waarbij rekening is gehouden met 

de gevolgen van het coronavirus voor de behandeling van de eerder geplande raadsvoorstellen. Hieruit 

blijkt onder andere dat de kaderbrief 2020 wordt geschrapt. Het proces van de Toekomstvisie 2030 is 

uitgesteld en wordt voor zover mogelijk gekoppeld aan de begroting 2021 en/of de kaderbrief 2021.           

 

2e programmarapportage 2020 

In deze rapportage is het begrotingsbeeld bijgesteld gebaseerd op de ontwikkelingen in de reguliere 

bedrijfsvoering en de gevolgen van de coronacrisis voor zover kwantificeerbaar. Voor corona is een 

bedrag van € 1,2 miljoen opgenomen en wordt ervan uitgegaan dat het Rijk dit volledig compenseert. 

Tegelijkertijd wordt in het kader van risicobeheersing een bedrag als achtervang aangehouden van  

€ 430.000. Voor 2020 tot en met 2023 zijn tekorten berekend van circa € 3 miljoen. Deze tekorten zijn het 

gevolg van o.a. nadelige structurele bijstellingen als gevolg van de kosten jeugdzorg (€ 2 miljoen), de 

Wmo (€ 1,3 miljoen) en het dienstenpakket schuldhulpverlening (€ 0,3 miljoen). Voor de invoering van de 

Omgevingswet is voor 2021 € 0,8 miljoen bijgeraamd en voor 2022 en 2023 € 0,4 miljoen en  

€ 0,3 miljoen. Onderdeel van de dekking van de tekorten is een eerste prognose van een voordelige 

bijstelling van de meicirculaire. Het onderdeel jeugd wordt nader bezien op uitvoering en aanbod van 

voorzieningen, het tempo van de planning van het investeringsprogramma is bijgesteld en extra kosten 

voor schuldhulpverlening wil Sittard-Geleen binnen het participatiebedrijf oplossen.  

 

De overschotten die bij de begroting 2020 voor de jaren 2021 tot en met 2023 in de algemene reserve 

zijn gestort worden nu onttrokken. In de rapportage is ook de werkwijze van het door de raad 

vastgestelde begrotingskader opgenomen. Toch zijn er onttrekkingen geraamd aan de algemene reserve 

voor het sluitend maken van de jaarschijven 2020-2023. Hierbij is vermeld dat gekeken is naar verdere 

ombuigingen binnen de verschillende beleidsterreinen. Mede gelet op de diverse ombuigingsrondes in 

het recente verleden ziet de gemeente daar op dat moment geen directe mogelijkheden.  

Na de onttrekkingen aan de algemene reserve is voor 2022 een plus berekend van € 1,7 miljoen terwijl 

voor 2020 en 2021 tekorten resteren van afgerond € 1,2 miljoen en € 0,6 miljoen. Voor deze tekorten 

wordt de algemene reserve aangesproken en voor het overschot vindt een storting plaats. Het jaar 2023 

is op een marginaal bedrag na sluitend. Sittard-Geleen vermeldt dat de verrekening met de algemene 

reserve in het vier jaren perspectief nauwelijks impact heeft op het saldo van de algemene reserve.  

Eigenlijk wil de gemeente de algemene reserve niet aanspreken en daarom zullen onder andere alle 

bestemmingsreserves tegen het licht worden gehouden en heroverwogen. Bedragen die vrijvallen komen 
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ten gunste van de algemene reserve. Begin 2021 worden de eerste resultaten verwacht van een audit die 

wordt uitgevoerd.  

In de 2e rapportage zijn ook de incidentele baten en lasten ogenomen waarna Sittard-Geleen een 

structureel sluitende meerjarenbegroting berekend.  

Wij merken op dat bij de begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 het structureel en reëel 

evenwicht moet zijn aangetoond, dan moet ook de toets plaatsvinden aan het Gemeenschappelijk 

Financieel Toezichtkader.  

 

Het gekwantificeerd risicoprofiel inclusief een post voor restrisico’s is afgedekt via de algemene reserve 

risicobeheersing van € 6,4 miljoen. De dekkingsgraad weerstandsvermogen blijft hiermee 100%.  

Het surplus bij de algemene reserve, bovenop de ondergrens van € 6,4 miljoen, is in de  

2e programmarapportage berekend op € 5,7 miljoen en loopt op naar € 7,6 miljoen in 2023.  

 

Het eerstvolgende moment om keuzes te maken voor de beschikbare investeringsmiddelen van  

€ 41,4 miljoen is bij de begroting 2021. In de rapportage is een mogelijke temporisering opgenomen. De 

kapitaallasten van de investeringen zijn in de begroting verwerkt, zodat jaarlijks € 10 miljoen beschikbaar 

is tot en met € 2024. Ook is € 4,2 miljoen beschikbaar voor de gemeentelijke huisvesting.  

Keuzes voor nieuw beleid wil de gemeente maken vanuit het coalitieakkoord en het addendum, vanuit het 

BAK, vanuit de visie 2030 en vanuit het IBP. Bij de begroting 2021 worden de vier genoemde onderdelen 

verder ingevuld en ter besluitvorming voorgelegd. Er zijn wel een aantal lopende dossiers op basis van 

eerdere raadsbesluiten en/of vanuit coalitieakkoord en addendum. Deze hebben betrekking op het 

dossier muziekonderwijs, centrale onderwijs- en sportvoorziening Grevenbicht-Obbicht en het project 

zwem- en schaatsvoorzieningen. De uitwerking voor het muziekonderwijs wordt separaat aan de raad 

voorgelegd. Hierbij is aangegeven dat de uitvoering van de voorkeursvariant binnen de beschikbare 

budgettaire kaders kan plaatsvinden. Voor de onderwijsvoorziening Grevenbicht-Obbicht is € 10,1 miljoen 

verdeeld over 2021, 2022 en 2023 beschikbaar gesteld. Voor het project zwem- en schaatsvoorzieningen 

is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 250.000 voor onderzoek- en plankosten voor 

gebiedsvisie en schetsontwerp (fase1). De dekking van de kapitaallasten voor dit voorbereidingskrediet 

vindt plaats uit de vrijval van kapitaallasten binnen het programma Sport, cultuur en recreatie en legt 

geen beslag op het investeringsprogramma.   

 

De begroting 2020 vormt het uitgangspunt voor dit onderzoeksrapport, echter de besluitvorming vindt 

plaats in het laatste kwartaal 2020. Aanvullend zijn de belangrijkste resultaten uit de begroting 2021 in het 

kort samengevat.    

 

Begroting 2021 

De vastgestelde begroting laat voor de jaren 2021 tot en met 2023 positieve saldi zien die zijn ingezet 

voor investeringen, waarna de saldi op € 0 uitkomen. Voor alle jaren is structureel en reëel evenwicht 

berekend. Na eliminatie van incidentele baten en lasten bedraagt het structureel saldo voor 2021  

€ 969.000. De saldi voor 2022 tot en met 2024 bedragen respectievelijk € 4.712.000, € 1.475.000 en   

€ 492.000. Als gevolg van correcties dezerzijds bij de incidentele baten en lasten neemt het saldo voor 

2021 toe met € 0,5 miljoen. Ook de saldi van 2023 en 2024 stijgen met € 1,5 miljoen. De dekkingsgraad 

van het weerstandsvermogen bedraagt 100% waarmee het geactualiseerde risicoprofiel met de 

algemene reserve is afgedekt. Naast deze afdekking wordt bij de algemene reserve een ondergrens 

berekend van 2% van het begrotingstotaal. Hiervoor wordt €  6,7 miljoen aangehouden. Bovenop de 
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risicoafdekking en de ondergrens is bij de algemene reserve een surplus berekend van € 1,3 miljoen in 

2021 oplopend naar € 4,3 miljoen in 2024.  

Er is een investeringsvolume beschikbaar voor de jaren 2021 tot en met 2024 van in totaal € 75,3 miljoen 

en jaarlijks in de exploitatie € 2,8 miljoen. Bij de OZB vindt een extra verhoging plaats van 3% in 2021, 

2,5% in 2022 en 1% in 2023, naast een jaarlijkse verhoging voor indexatie en oninbaarheid. Vanuit het 

resultaat van de 3e programmarapportage 2020 die gelijktijdig met de begroting 2021 is vastgesteld, is  

€ 1,5 miljoen gereserveerd als achtervang voor corona-effecten.  

 

Vervolgens staan we stil bij een aantal onderwerpen, onzekerheden en mogelijke risico’s die eveneens 

financiële druk op de begroting en meerjarenraming kunnen leggen.   

 

Sociaal domein 

Het sociaal domein, vaak ook aangeduid als de drie decentralisaties, zorgt bij alle gemeenten voor grote 

druk. Na de overdracht in 2015 van de taken moeten gemeenten een transformatie realiseren. Met de 

transformatie moeten de gemeenten beter voorzien in de behoeften van hun inwoners op het hele terrein 

van maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en participatie. Tegelijkertijd moet de transformatie 

(uiteindelijk) een (forse) kostenreductie opleveren. Door in te zetten op inclusie, preventie en positieve 

gezondheid wil de gemeente op de middellange termijn niet alleen bijdragen aan een sociaal evenwicht 

maar ook voorkomen dat mensen kwetsbaar worden. Er wordt gewerkt aan het optimaal benutten van de 

vrij toegankelijke ondersteuning omdat deze nog te weinig bekend is bij inwoners, medewerkers en 

zorgaanbieders. Tevens is afstemming en samenhang noodzakelijk tussen de verschillende vormen van 

ondersteuning, hulp en zorg. Door deskundigheidsbevordering vindt versterking plaats van kennis, 

houding en gedrag van de professionals in de uitvoering. Er wordt een integrale vraagverheldering 

ontwikkeld zodat zowel Wmo, Jeugd als Werk, Inkomen en Jongerenloket op eenzelfde manier het 

gesprek voeren en hen op weg helpen. De gebiedsgerichte aanpak wordt in 2020 ingebed in de 

organisatie. Voor het jeugdhulpstelsel doet de gemeente zelf onderzoek. Gekeken wordt  naar wat hoort 

bij normaal opvoeden en opgroeien en waar de jeugdhulpplicht begint. Ook wordt het landelijk onderzoek 

hoe de jeugdhulp efficiënter en effectiever kan nauwlettend gevolgd en zullen waar mogelijk 

verbetervoorstellen worden gedaan. 

Sittard-Geleen constateert bij de Wmo een toenemend aantal cliënten als gevolg van landelijke 

ontwikkelingen waaronder het abonnementstarief, de afschaffing Wajong en de afschaffing verlengde 

jeugdwet. Een intensievere samenwerking acht de gemeente nodig tussen de verschillende 

uitvoeringsteams Wmo, Jeugdwet en Participatiewet alsook met zorgaanbieders. Vooruitlopend op de 

overgang van beschermd wonen naar beschermd thuis worden voorbereidingen getroffen. Deze taken 

gaan per 2021 over van de centrumgemeente Maastricht naar Sittard-Geleen. Op basis van een landelijk 

verdeelmodel worden hier Wmo middelen voor ontvangen. Het Participatiebedrijf waarin ook de 

voormalige sociale werkvoorziening Vixia is ondergebracht, is inmiddels opgericht. De gemeente wil 

hiermee een geïntegreerde dienstverlening aanbieden, waarbij de productie maar ook de 

mensontwikkeling centraal staan. Bestaanszekerheid door inkomensondersteuning en ondersteuning 

gericht op financiële (zelf)redzaamheid inclusief de aanpak van schulden zijn onderdelen van deze 

integrale aanpak. 

 

In de begroting is opgemerkt dat de transformatie in het sociaal domein nog steeds risico’s met zich mee 

brengt. Hierbij zijn onder andere de aanpassing van het verdeelmodel herijking gemeentefonds genoemd  

maar ook de open eindregelingen Jeugdzorg, Wmo, (bijzondere) bijstand en schuldhulpverlening. Bij de 
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vraag naar zorg op het vlak van jeugd en Wmo is nog geen sprake van stabilisatie maar nog steeds een 

toename. Dat is ook zichtbaar bij de Wmo-voorziening door de invoering van het abonnementstarief.  

De additionele middelen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld voor de jeugdzorg ad € 1.970.000 voor de 

jaren 2022 en 2023 zijn als stelpost opgenomen. Er is geen bestemmingsreserve voor het sociaal 

domein. De in het verleden geoormerkte middelen bij de algemene reserve zijn volledig benut. Bij de 

paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing zijn als specifieke risico’s middelen jeugd en 

individuele inkomenstoeslag opgenomen. Ook is een restrisico opgenomen van 1% van het 

begrotingstotaal dat onder andere beschikbaar is voor rijksbeleid. De gemeente geeft aan te ramen op 

basis van ervaringscijfers en gesignaleerde trends. 

Het sociaal domein gaat gepaard met risico’s. Te denken valt aan het niet of onvoldoende succesvol zijn 

van het transformatiebeleid, het open eindkarakter van veel van deze taken, waardoor er onvoorzien veel 

extra vraag kan komen, waarop de gemeente moet reageren, de onduidelijkheid over aanbieders van 

zorg, wijzingen in het beleid en de uitkeringen van het Rijk, een goede informatie-uitwisseling over en 

weer e.d.  

Daarbij gaat het om grote bedragen, zodat een nadeel dat optreedt, vaak ook gelijk een groot financieel 

nadeel is. Een strakke monitoring is dan ook van groot belang, maar daarmee zijn niet alle risico’s in de 

hand te houden. 

 

Het gemeentefonds 

De uitkeringen uit het gemeentefonds zijn met de decentralisaties in 2015 nog belangrijker voor de 

gemeenten geworden. Naast de algemene uitkering waren sinds 2015 ook de decentralisatie- en 

integratie-uitkeringen omvangrijke uitkeringen voor de gemeenten. Vanaf 2019 met de integratie van 

grote delen van de integratie-uitkering sociaal domein en van de totale integratie-uitkering WMO in de 

algemene uitkering, is de algemene uitkering nu veruit de grootste en belangrijkste uitkering aan 

gemeenten. 

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

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

wijzigen.  

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

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

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

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

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

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

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

hun begroting in evenwicht te houden. 

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

treedt onderuitputting bij de rijksuitgaven op. Dit speelde al in 2018 en in 2019 heeft het zich herhaald. 

VNG en Rijk hebben geprobeerd hier op korte termijn een oplossing voor te vinden, maar dat is niet 

gelukt. Overigens lijkt het probleem in en met betrekking tot 2019 kleiner te zijn door 

beleidsintensiveringen bij het Rijk en het gebruik van begrotingsreserves om gelden door te schuiven 

naar 2020 en verder. Toevoegingen in 2019 aan begrotingsreserves tellen in 2019 mee als uitgaven. Een 

definitieve oplossing hiervoor zal nu bij de 4-jaarlijkse evaluatie en aanpassing van de 

normeringssystematiek gevonden moeten worden. 
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Sinds 2015 heeft ook de uitputting van het BTW-Compensatiefonds (BCF) gevolgen voor de algemene 

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

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

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

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

Bij een geraamde onderuitputting van het BCF gaat de raming van de algemene uitkering van het 

lopende jaar omhoog. In de meicirculaire van het jaar daarna vindt de afrekening plaats en wordt het 

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

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

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

wordt de algemene uitkering in het jaar erna dus verlaagd.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

deze uitkomsten niet te gebruiken voor een nieuwe verdeling vanaf 2021. Inmiddels hebben nieuwe 

onderzoeken plaatsgevonden en eind 2020 zal naar verwachting duidelijk zijn hoe de verdeling vanaf 

2022 eruit gaat zien.  

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

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

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

moeten toch op korte termijn verwerkt zijn. 

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

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

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

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

de accressen lager gaan uitkomen.  

 

Toename vreemd vermogen 

Het structurele saldo zegt niet alles over de financiële situatie. De algemene reserve is in het verleden 

regelmatig ingezet als incidenteel dekkingsmiddel. Met name het laatste jaar hebben ook toevoegingen 

plaatsgevonden, zodat na de fors dalingen nu weer sprake is van een stijging bij de algemene reserve.  

Bij ons vorig verdiepingsonderzoek in 2016 hebben wij op basis van de jaarrekening 2015 berekend dat 

18% van de vaste activa gefinancierd was met eigen vermogen en 82% met vreemd vermogen. Op basis 

van de jaarrekening 2019 is 15% van de vaste activa gefinancierd met eigen vermogen en 85% met 

vreemd vermogen. Ten opzichte van 2016 beschikt de gemeente relatief over minder eigen vermogen 

waardoor meer vreemd vermogen is aangetrokken. Hierdoor is de gemeente nu nog gevoeliger voor 

renteontwikkelingen op de kapitaalmarkt. Op dit moment is de rente op schulden voor de gemeente 

extreem laag, voor een deel zelfs negatief. De begroting wordt daardoor niet zwaar belast met rente. 
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Mocht de rente gaan stijgen, dan gaan de rentelasten in de begroting geleidelijk stijgen. Schulden houden 

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

dan om een groot bedrag. Daarbij speelt ook nog dat de gemeente deze last in de begroting nauwelijks 

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

 

Omgevingswet 

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

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

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

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

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

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

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

plannen.  

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

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

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

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

de Omgevingswet in te voeren met de bijbehorende budgetten. 

In de begroting is opgemerkt dat in 2020 risico wordt gelopen de Omgevingswet niet adequaat te kunnen 

uitvoeren met het beschikbare geld. Vooral de kosten voor specifieke opdrachten zoals de 

omgevingsvisie en omgevingsprogramma en voor de aanschaf van software om het Digitale Stelsel 

Omgevingswet levert problemen op. Zelfs bij uitvoering in de minimale variant. Bij de actualisering van 

het financieel perspectief in de begroting 2020 is incidenteel € 0,41 miljoen voor 2020 opgenomen voor 

onder andere de opstelling van een omgevingsvisie en uitwerking in omgevingsprogramma’s, 

implementatie van de Omgevingswet in vergunningverlening en aanpassingen in het Klant Contact 

Centrum als gevolg van het digitaal omgevingsloket. Voor incidentele beleidscapaciteit is voor 2020 tot en 

met 2023 jaarlijks € 0,1 miljoen opgenomen. Ook heeft een structurele bijstelling plaatsgevonden van 

jaarlijks € 0,1 miljoen vanaf 2020 voor het landelijk omgevingsloket.  

Bij de 2e programmarapportage 2020 heeft voor de invoering van de Omgevingswet een bijraming 

plaatsgevonden van € 0,8 miljoen voor 2021 en voor 2022 en 2023 € 0,4 en € 0,3 miljoen.  

  

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, is vastgelegd in het Klimaatakkoord. Een duurzaam Nederland vereist 

een fundamentele verandering in denken en doen. 

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

energiezuinige straatverlichting, waterdoorlatende straatstenen, klimaatadapatief aanbesteden, gebruik 

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

provincies, gemeenten en waterschappen in 2020 klimaat bestendig en water robuust handelen hebben 
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vastgelegd in hun beleid, gemeenten moeten voor 2021 onder andere voor elke wijk een warmteplan 

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

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

2023. 

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

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

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

omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur.  

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

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

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

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

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

klimaatbestendig en circulair maken van Nederland.   

In de begroting 2020 zijn ten opzichte van 2019 € 4,6 miljoen middelen opgenomen die grotendeels 

gedekt zijn uit gereserveerde Rijksmiddelen voor de uitvoering van meerjarige duurzaamheidsprojecten. 

Het betreft onder andere het verduurzamen van pilotpanden, dubbel duurzaam, energietransitie VNG 

koopwoningen en de proeftuin aardgasvrije wijk. 

Wij merken op dat veel geld nodig zal zijn voor de opgaven waar de gemeenten voor staan.  

  

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

en meerjarenraming financiële gevolgen kunnen hebben.  

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

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

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

 

Tabel 3.1.2 Financiële effecten uit de paragrafen 

Paragraaf Begroting Meerjarenraming 

Lokale heffingen   
Weerstandsvermogen en risicobeheersing   

Onderhoud kapitaalgoederen   

Financiering   

Bedrijfsvoering   

Verbonden partijen   

Grondbeleid   

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

 

Uit de tabel blijkt dat Sittard-Geleen 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 Sittard-Geleen drie  
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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 jaarresultaten 

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

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

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

jaarrekeningresultaten gepresenteerd.  

 

Tabel 3.1.3 Terugblik jaarrekeningresultaten 2015-2019 (bedragen * € 1.000) 

Jaar R2015 R2016 R2017 R2018  R2019 

Jaarrekeningresultaat -5.372 798 9.982 3.958 1.900 

 

De saldi zijn meestal het gevolg van incidentele baten en lasten.  

Het tekort in 2015 is veroorzaakt door de bijstelling van het risicoprofiel van de grondexploitatie 

binnenstedelijk en vastgoed € 11,2 miljoen. Dit tekort is gedeeltelijk gedekt door de inzet van beschikbare 

ruimte in de risicoreserve (€ 5,1 miljoen). Het restant is afgedekt via de algemene reserve.    

 

Na per saldo in 2016 € 6 miljoen meer te onttrekken aan reserves dan toe te voegen bedraagt het 

rekening resultaat € 0,8 miljoen. Ten opzichte van de begroting is sprake van een voordeel van € 5 

miljoen. De grootste verschillen zijn zichtbaar bij het thema arbeidsparticipatie waar sprake is van een 

nadeel, terwijl bij de thema’s stedelijke functies, welzijn en zorg, gezondheid en betrouwbaar bestuur 

sprake is van voordelen.    

 

Bij het jaarrekeningsaldo in 2017 van afgerond € 10 miljoen is per saldo € 10 miljoen meer onttrokken 

dan aan reserves toegevoegd. Ongeveer tweederde van het resultaat heeft betrekking op vrijval uit 

voorzieningen omdat deze niet meer aan de wettelijke eis voldoen. Ook zijn in 2017 uitgaven 

getemporiseerd, incidentele middelen ingezet en reserves en voorzieningen herijkt om de begroting 

sluitend te maken. 

 

Bij het jaarrekeningsaldo 2018 is per saldo € 14,7 miljoen meer onttrokken aan reserves dan toegevoegd. 

Het saldo is afgerond voor € 6 miljoen voordelig beïnvloed door met name grondexploitatie en 

vastgoedexploitaties, debiteuren sociale zaken, niet bestede loon- en prijscompensatie sociaal domein en 

voordelen bij legesvergunningen. Voor de afwikkeling van het Groene Net -/- € 1,8 miljoen is rekening 

gehouden met de dekking uit de Risicoreserve ad € 0,7 miljoen.    

  

Jaarrekening 2019 

De jaarrekening sluit met een saldo van € 1,9 miljoen. Aan reserves is afgerond € 25 miljoen onttrokken 

en is € 27 miljoen gestort. De raad heeft het saldo van 2020 opnieuw beschikbaar gesteld om activiteiten 

verder uit te voeren. Het betreft: 

- viertal overlopende budgetten (€ 303.000); 

- projecten waarvoor in de decembercirculaire een GF-uitkering is ontvangen (€ 790.000); 

- twee risico-ontwikkelingen (mogelijk toekomstig verlies Sportstichting € 250.000 en mogelijk 

verlies Holtum Noord 3 € 600.000).   
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Naast het saldo van € 1,9 miljoen is de algemene reserve (AR) toegenomen met € 2,3 miljoen omdat 

minder is onttrokken ten opzichte van de begroting 2019. De grootste voordelen zijn een hogere OZB 

opbrengst (€ 0,9 miljoen), een positieve uitkomst van de decembercirculaire 2019 (€ 0,7 miljoen) en een 

voordelig jaarrekeningresultaat grondexploitatie (€ 1,4 miljoen). Het grootste nadeel is bij de jeugdzorg. 

Er is een budget opgenomen  van € 29,8 mln. (Rijksmiddelen € 25,2 en middelen Sittard-Geleen  

€ 4,6 miljoen) de lasten zijn € 31,4 zodat er tekort resteert van € 1,6 miljoen.  

Het negatieve resultaat van de jeugdzorg is in de definitieve jaarrekening van Maastricht € 0,8 m iljoen 

lager dan de prognose die van Maastricht is ontvangen op 30 april jl. Het definitieve tekort bedraagt 

volgens de cijfers van 8 mei 2020 € 0,8 miljoen en niet € 1,6 miljoen. Dit incidenteel voordeel is nu in de 

2e bestuursrapportage 2020 opgenomen. Tegen deze werkwijze heeft de accountant geen bezwaar.  

Van de accountant is ook bij de jaarrekening 2019 een goedkeurende verklaring ontvangen voor 

getrouwheid en rechtmatigheid.  

 

De AR is in 2019 met name door incidentele meevallers toegenomen met € 11,3 miljoen tot € 21 miljoen. 

De resultaten van de vier programmarapportages 2019 die allemaal voordelig zijn geweest hebben 

hieraan bijgedragen. De saldi zijn conform het door de raad in maart 2019 vastgestelde begrotingskader 

toegevoegd aan de AR. Ook bij de jaarrekening is zoals hierboven vermeld € 2,3 miljoen toegevoegd. In 

2019 is sprake van een eenmalige opbrengst vanuit de aandelen Enexis (€ 2,5 miljoen). Deze opbrengst 

is verwerkt in de 2e rapportage 2019. De verkoop van het vastgoed van Vixia (€ 1,2 miljoen) is in de 4e 

rapportage 2019 verwerkt. De dekkingsgraad weerstandsvermogen bedraagt 100%. Afdekking van het 

gekwantificeerd risicoprofiel, inclusief restrisico’s vindt plaats via de AR risicobeheersing ad € 7 mln.  

Daarnaast heeft de gemeente een AR waarvoor een ondergrens wordt aangehouden van 2% van het 

begrotingstotaal. Deze ondergrens is voor 2019 berekend op € 7 mln. Bovenop de ondergrens is sprake 

van een surplus bij de AR. Het surplus bedraagt volgens de jaarrekening € 6,1 mln.  

  

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 Sittard-Geleen wel aan deze voorwaarde voldoet in begrotingsjaar 2020. 

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

incidentele lasten zijn echter hoger dan de incidentele baten, waardoor er voor het begrotingsjaar sprake 

is van structureel en reëel evenwicht.  

 

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 voor de jaren 2021, 2022 en 2023 sprake is van structureel en reëel 

evenwicht.  

 

Structureel en reëel evenwicht voor de meerjarenraming  

Beoordeling: voldoende 

 

Stuurinformatie 

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

stuurmiddel van de raad. Het is van belang dat het beleid wordt gerealiseerd. We kijken dan naar de 

aanwezigheid van visiedocumenten, het inzicht geven in ontwikkelingen en de relaties met programma’s 

en doelstellingen die de gemeente wil realiseren. Er wordt gewerkt aan de toekomstvisie 2030 waar de 

raad bij wordt betrokken. Wij constateren in het algemeen dat de strategische stuurinformatie in ruime 

mate voldoet aan deze voorwaarden. Voor de tactische informatie kijken we naar de toepassing van de 

regels van het BBV en naar de P&C-producten. De raad wordt onder andere geïnformeerd via de vier 

programmarapportages. Hiermee wordt op gezette momenten een goed inzicht gegeven in de financiële 

positie waarmee instrumenten ter beschikking zijn om (bij) te sturen. Bij de operationele stuurinformatie 

kijken we of de begroting een volledig, actueel, begrijpelijk en transparant beeld schetst. Gemiddeld 

scoort Sittard-Geleen op dit niveau voldoende. 
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3.2. Analyse vermogen 

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

 

Vermogen 

 

  Goed Goed Goed   

 

 

Conclusie 

De kadernota reserves en voorzieningen 2017-2020 is in juni 2017 door de raad vastgesteld.  

Sittard-Geleen actualiseert de nota conform de verordening 212 eenmaal per vier jaar. Aanvullend is 

opgemerkt dat begin 2021 een geactualiseerde versie aan de raad wordt voorgelegd.  

Voor de hoogte van de algemene reserve is verwezen naar de kadernota weerstandsvermogen en 

risicomanagement. Hierin is bepaald dat deze is gebaseerd op een dekkingsgraad van 100%. In de 

bijlage meerjarig overzicht van reserves en voorzieningen bij de begroting is één post algemene 

reserve gepresenteerd. Deze is echter opgebouwd uit twee componenten. Dit is de algemene reserve 

en de algemene reserve risicobeheersing. 

 

De algemene reserve dient als buffer en heeft een minimale omvang (bodem) van 2% van het 

begrotingstotaal. De algemene reserve risicobeheersing wordt opgebouwd vanuit de risico-

inventarisatie en aangevuld met 1% van het begrotingstotaal voor het afdekken van restrisico’s. Deze 

reserve is de basis voor de beschikbare weerstandscapaciteit. In de begroting 2020 is vermeld dat de 

versterking van het weerstandsvermogen nadrukkelijk onderdeel uitmaakt van de verbetering van de 

financiële positie. Bij het op orde brengen van de financiële huishouding heeft de raad op 28 maart 

2019 het aangescherpt begrotingskader vastgesteld. Hierbij is besloten dat alle meevallers vrijvallen 

ten gunste van de algemene reserve en tegenvallers worden opgelost binnen de bestaande budgetten. 

We constateren een kentering in de daling bij de algemene reserve. We kunnen stellen dat het nieuw 

begrotingskader resultaten laat zien. Het stringent naleven wordt ook nu opportuun geacht gelet op 

onzekerheden en risico’s die met de actuele ontwikkelingen gepaard gaan. Voor het inzetten van de 

algemene reserve bij het sluitend maken van de begroting en/of meerjarenraming wordt verwezen naar 

het GTK 2020. Hierin is aangegeven welke voorwaarden gelden voor een juiste toepassing.  

 

Op basis van de begroting 2020 heeft Sittard-Geleen per 1 januari 2020 een algemene reserve van 

circa € 20 miljoen waarvan ongeveer € 6,5 miljoen nodig is voor de afdekking van het gekwantificeerde 

risicoprofiel. Voor de (resterende) algemene reserve bedraagt de ondergrens € 6,4 miljoen (2% van het 

begrotingstotaal). Bovenop deze ondergrens is in de algemene reserve sprake van een surplus van  

€ 5,6 miljoen begin 2020 oplopend naar € 9,1 miljoen begin 2023.  

Voor 2020 is incidenteel een bedrag van afgerond € 1,7 miljoen aan de algemene reserve onttrokken 

voor het sluitend maken van de begroting. De begrotingsoverschotten die berekend zijn voor 2021 tot 

en met 2023 zijn toegevoegd aan de algemene reserve. Het surplus bij de algemene reserve wil de 

gemeente aanwenden voor nieuw beleid, bij de uitwerking van het Bestuurlijk Afspraken Kader, als 

cofinanciering bij investeringen en als buffer voor tegenvallers bij het gemeentefonds. 

   

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 
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 ga in de begroting ook inhoudelijk in op de vermogenspositie en toekomstige ontwikkelingen; 

 benoem en licht relevante reserves en voorzieningen toe bij programma’s en beheerplannen. 

 

Waarom onderzoek naar vermogen? 

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

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

Het accent ligt daardoor op het vermogen/de balans. 

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

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

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

gemeente Sittard-Geleen 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 de omvang van de reserves en voorzieningen over een wat langere 

periode en naar het beleid van de gemeente. 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 coalitieakkoord is bij ‘opgave 07 Financiën duurzaam op orde’ niet expliciet ingegaan op de 

reserves c.q. het vermogen van de gemeente. Aangegeven is, dat er voldoende buffers moeten zijn voor 

risico’s, tegenvallers en ambities. Vermeld is dat in een aantal gevallen eerst zal worden gespaard 

voordat investeringen gaan plaatsvinden. Het investeringsprogramma zal worden versoberd door een 

fasering aan te brengen. Ook zal worden gekeken of investeringen goedkoper kunnen of geschrapt 

moeten worden. Eerdere besluiten kunnen worden heroverwogen en er wordt gezocht naar partners die 

met cofinanciering willen participeren.  

 

De kadernota reserves en voorzieningen 2017-2020 die in juni 2017 door de raad is vastgesteld vervangt 

de eerdere nota die in april 2013 is vastgesteld. Sittard-Geleen actualiseert de nota conform de 

verordening 212 eenmaal per vier jaar. Aanpassingen naar aanleiding van wijzigingen van het BBV zijn 

doorgevoerd. Tevens is een position paper ingevoerd om gedurende de looptijd van een reserve of 

voorziening de aard en de noodzaak te kunnen blijven beoordelen en actualiseren.  

Doel van de nota is het vastleggen hoe met reserves en voorzieningen wordt omgegaan en hiermee een 

goed inzicht geven in de financiële positie. Na een toelichting op het verschil tussen reserves en 

voorzieningen is ingegaan op de definitie, doel/functie, soorten reserves en categorieën voorzieningen, 

criteria voor de vorming en omvang. Ook is aangegeven dat er geen rentetoerekeningen plaatsvinden 

aan reserves en voorzieningen.  

De algemene reserves dienen om het financiële weerstandsvermogen op peil te houden en als 

bufferfunctie voor onvoorziene toekomstige verliezen. Tegenvallers van structurele aard moeten worden 

opgevangen binnen de jaarlijkse exploitatie. Jaarlijks wordt van de bestemmingsreserves de noodzaak en 

de omvang in relatie tot het doel dat men wil bereiken beoordeeld. Indien nodig wordt een extra dotatie 

gedaan. Ook kan een versobering van uitvoering plaatsvinden of gezocht worden naar alternatieve 

dekkingsmogelijkheden.  

In de begroting en de jaarrekening vindt bij de bestemmingsreserves geen onderverdeling plaats zoals in 

de nota is weergegeven. Bij de verplichtingenreserves, gevormd voor lasten die begroot zijn maar nog 

niet zijn uitgegeven, is opgemerkt dat deze in maximaal twee jaar moeten zijn afgewikkeld. In praktijk 
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vindt ook een toetsing plaats maar vallen niet in alle gevallen reserves vrij. Aanvullend heeft de gemeente 

opgemerkt dat in de aanloop naar de 3e programmarapportage 2020 een herijking plaatsvindt van de 

reserves, waarbij wordt gekeken of reserves kunnen vrijvallen.   

 

Onderdeel van de bestemmingsreserves is de zogenaamde ‘risicoreserve’ die per 1-1-2020 afgerond 

€ 1,5 miljoen bedraagt en oploopt naar € 5,1 miljoen eind 2023. Deze reserve is bedoeld als achtervang 

voor een aantal risicoposten in de begroting waarvan de financiële gevolgen nog niet (volledig) 

geaccepteerd zijn. Er ligt nog een expliciete opdracht om mogelijke nadelige effecten te verkleinen.  

Voor de hoogte van de algemene reserve is verwezen naar de kadernota weerstandsvermogen en 

risicomanagement. Hierin is bepaald dat deze is gebaseerd op een minimale dekkingsgraad van 100%. 

Ook in de in 2019 geactualiseerde kadernota weerstandsvermogen en risicobeheersing is een 

dekkingsgraad van 100% het uitgangspunt.  

 

Op basis van deze actuele nota wordt gewerkt met twee algemene reserves. Dit is de algemene reserve 

die als buffer dient en die een minimale omvang (bodem) kent van 2% van het begrotingstotaal.  

De algemene reserve risicobeheersing wordt opgebouwd vanuit de risico-inventarisatie en aangevuld met 

1% van het begrotingstotaal voor het afdekken van restrisico’s. De algemene reserve risicobeheersing is 

de basis voor de beschikbare weerstandscapaciteit.  

In begroting en de jaarrekening is in de bijlage met het (meerjarig) overzicht van de reserves en 

voorzieningen één totaalpost algemene reserve algemene middelen gepresenteerd. In de paragraaf 

weerstandsvermogen en risicobeheersing evenals bij het onderdeel Actualisatie financieel perspectief 

wordt via een tabel de opbouw van de algemene reserve weergegeven met toelichting. Hieruit blijkt de 

benodigde omvang van het gekwantificeerd risicoprofiel, de ondergrens (buffer) van de algemene reserve 

en het surplus in de algemene reserve. Vermeld is dat de versterking van het weerstandsvermogen 

nadrukkelijk onderdeel uitmaakt van de verbetering van de financiële positie.  

 

Wij merken op dat in de begroting 2020 en in de jaarrekening 2019 de essentie van de kadernota is 

weergegeven, zowel tekstueel als cijfermatig. In de tussentijdse rapportages wordt telkens inzicht 

geboden in de ontwikkeling van de algemene reserve. Van belang is dat de gemeente aan de eigen 

gestelde normen en kaders voldoet. Voor een goed inzicht in de vermogenspositie is het cruciaal dat de 

beheerplannen actueel zijn én blijven. Dit geldt tevens voor inzicht in achterstallig onderhoud. In dit 

verband vragen wij aandacht om te voorkomen dat uitgesteld onderhoud leidt tot achterstallig onderhoud. 

Hiervoor verwijzen we naar de brief van Gedeputeerde Staten d.d. 10 december 2019 over de 

toezichtvorm naar aanleiding van de  begroting 2020.  

De raad stelt de kaders vast voor het onderhoud van kapitaalgoederen. De relevante reserves en 

voorzieningen zijn hierbij van belang. In paragraaf 4.3 wordt ingegaan op onderhoud van 

kapitaalgoederen. Voor meer informatie over weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt verwezen 

naar paragraaf 4.2. 

 

Sittard-Geleen heeft per 1 januari 2020 een algemene reserve van circa € 20 miljoen waarvan ongeveer 

€ 6,5 miljoen nodig is voor de afdekking van het gekwantificeerde risicoprofiel. In de begroting is 

geconcludeerd dat het risicoprofiel voor alle jaarschijven wordt afgedekt. Ook wordt in de algemene 

reserve voor alle jaren een ondergrens aangehouden van € 6,4 miljoen (2% begrotingstotaal).  
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Bovenop de ondergrens is in de algemene reserve sprake van een surplus van € 5,6 miljoen (1-1-2020) 

oplopend naar € 9,1 miljoen (1-1-2023). Voor 2020 is een bedrag van afgerond € 1,7 miljoen incidenteel 

aan de algemene reserve onttrokken voor het sluitend maken van de begroting.  

Vermeld is dat de overschotten worden aangehouden om mogelijke nadelige effecten uit de meicirculaire 

2020 te kunnen opvangen. Opgemerkt is dat voor zover middelen hier niet voor nodig zijn de inzet wordt 

betrokken in de kaderbrief 2020 (nieuw beleid). Dan kan ook een relatie worden gelegd met de uitwerking 

van het Bestuurlijk Afsprakenkader/uitvoering van proeftuinen waarvoor cofinanciering nodig is.  

Hierbij merken wij op dat er geen kaderbrief 2020 is opgesteld. Actuele informatie gebaseerd op de  

2e programmarapportage 2020 laat een surplus zien van € 5,7 miljoen voor 2020 oplopend naar  

€ 7,6 miljoen in 2023.  

 

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

Verbetering is mogelijk door in de begroting ook inhoudelijk in te gaan op de vermogenspositie en 

toekomstige ontwikkelingen. Ook het benoemen en toelichten van relevante reserves en voorzieningen 

bij programma’s en beheerplannen verhoogt de informatiewaarde.  

  

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 2015 tot en met 2019 vóór de resultaatbestemming. Met 

de jaarrekeningresultaten is in onderstaande tabel geen rekening gehouden.  

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

2020 en de meerjarenraming 2021 tot en met 2023. Hier zijn de cijfers per 1 januari weergegeven.   

 

Tabel 3.2.1 Terugblik reserves en voorzieningen 2015-2019 stand per 31-12 (bedragen * € 1.000) 

Jaar R2015 R2016 R2017 R2018 R2019 

Algemene reserves 31.036 30.925 19.945 12.990 21.690 

Bestemmingsreserves 44.279 32.896 34.775 37.053 34.313 

Voorzieningen 18.741 13.238 7.085 10.343 9.547 

Totaal 94.056 77.059 61.805 60.386 65.550 

 

Na een afname van het totaal van reserves en voorzieningen in 2016 en 2017 met respectievelijk € 17 en 

€ 15 miljoen bedraagt de afname in 2018 € 1 miljoen.  

In 2016 nemen de bestemmingsreserves per saldo af met circa € 11 miljoen. Tussen reserves hebben 

verschuivingen plaatsgevonden en ook zijn gelden overgeheveld naar de voorzieningen. Zo is bij de 

risicoreserve een afname van € 8,5 miljoen waarvan € 5 miljoen voor de voorziening Grondexploitatie. 

Voor de Havikstraat is € 3,7 miljoen onttrokken. Bij de bestemmingsreserve Bruglening Enexis is  

€ 3,7 miljoen vrijgevallen. Ook is de algemene reserve Grondexploitatie afgenomen met € 2 miljoen. De 

voorziening sanering grondexploitaties binnenstedelijke projecten daalt met € 6 miljoen. Hiervan is  

€ 4,2 miljoen aangewend voor de afboeking Sportcentrumlaan 35. Naar de voorziening tekorten BIE is  

€ 1,2 miljoen overgeboekt.  

 

De afname van de algemene reserves in 2017 is het gevolg van de begrootte onttrekking ad  

€ 16,2 miljoen voor het sluitend maken van de begroting 2017 en de jaarschijf 2018. Volgend op de 

kaderbrief 2017 heeft een temporisering van taken plaatsgevonden en een herijking van reserves en 

voorzieningen voor het verder sluitend maken van de begroting 2017.  
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Bij de voorzieningen zien we een afname van per saldo € 6,2 miljoen. Er hebben onttrekkingen 

plaatsgevonden waaronder € 3,9 miljoen voor het planmatig onderhoud van gemeentelijke gebouwen met 

uitzondering van sportgebouwen. Ook is € 1,2 miljoen onttrokken voor onderhoud van ambtelijke 

huisvesting. Bij de voorziening besluit woninggebonden subsidies is € 0,5 miljoen vrijgevallen. Voor  

€ 0,8 miljoen is aan verplichtingen voldaan vanuit de voorziening GSB/ISV.  

 

In 2018 nemen per saldo de bestemmingsreserves en de voorzieningen toe en dalen de algemene 

reserves. De daling van de algemene reserves houdt onder andere verband met de tekorten uit de  

2e programmarapportage 2018 (€ 2,1 miljoen) en de 3e programmarapportage (€ 3 miljoen). Bij de 

kaderbrief 2017 is € 2,9 miljoen onttrokken voor het sociaal domein. Hiervoor is bewust geen 

afzonderlijke bestemmingsreserve gevormd, maar zijn binnen de algemene reserves middelen 

geoormerkt. Deze geoormerkte middelen zijn inmiddels volledig benut.  

Naar aanleiding van resultaatwaarschuwingen neemt de risicoreserve die dient als achtervang voor 

(toekomstige) risico’s in 2018 toe met € 3,2 miljoen. De accountant heeft bij de controle in 2017 

opmerkingen gemaakt waarna verschuivingen hebben plaatsgevonden tussen voorzieningen en 

reserves. Met de vrijval van de voorziening onderhoud gebouwen ad € 3,9 miljoen heeft de raad een 

nieuwe reserve gevormd voor het planmatig onderhoud aan gebouwen. Ook is € 1,2 miljoen bij de 

voorziening ambtelijke huisvesting aangewend voor het vormen van een bestemmingsreserve.  

De overschotten bij afvalverwijdering ad € 2,5 miljoen zijn beklemde middelen waar een voorziening voor 

is gevormd. 

 

In de jaarrekening 2019 zien we een stijging van de algemene reserves met afgerond € 9 miljoen. Dit is 

exclusief het jaarrekeningsaldo 2019 van € 2 miljoen dat eveneens wordt toegevoegd. Bij het preventieve 

begrotingstoezicht voor 2019 is wederom de ontwikkeling van de algemene reserve als één van de 

zorgpunten benoemd. Vervolgens heeft Sittard-Geleen de focus gelegd op het op orde brengen van de 

financiële huishouding. Hiervoor heeft de raad op 28 maart 2019 het aangescherpt begrotingskader 

vastgesteld. Hierbij is besloten dat alle meevallers vrijvallen ten gunste van de algemene reserve en 

tegenvallers worden opgelost binnen de bestaande budgetten. In 2019 zijn de resultaten van alle 

programmarapportages positief waarbij in totaal € 7 miljoen aan de algemene reserve is toegevoegd. 

Voordat de begroting 2019 voor goedkeuring van Gedeputeerde Staten in aanmerking kwam heeft de 

raad een herstelplan vastgesteld. Hierbij is € 1,2 miljoen aan de algemene reserve toegevoegd. Ook is bij 

het vaststellen van het nieuw begrotingskader € 0,8 miljoen vrijgevallen. 

 

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

Jaar B2020 B2021 B2022 B2023 

Algemene reserves 20.258 20.865 22.133 22.829 

Bestemmingsreserves 24.237 25.159 28.585 32.195 

Voorzieningen 9.707 9.748 9.861 10.493 

Totaal 54.202 55.772 60.579 65.517 

 

Bij de vergelijking van tabel 3.2.2 met tabel 3.2.1 zien we bij de bestemmingsreserves een groot verschil 

tussen de jaarrekeningcijfers 2019 en de begroting 2020. In de begroting zijn deze voor dit jaar  

€ 10 miljoen lager geraamd. We zien lagere ramingen bij de reserve inzake verplichting economische 

ontwikkeling (€ 5,7 miljoen) en bij de reserve bedrijfsvoerings- versnelling (€ 3,7 miljoen).     
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In tabel 3.2.2 zien we dat de reserves en voorzieningen tot 2023 in totaliteit toenemen met € 11,3 miljoen 

(20,9%). Dit zien we terug bij een toename van de algemene reserves met € 2,6 miljoen en met  

€ 8 miljoen bij de bestemmingsreserves. Voor 2020 heeft nog een onttrekking aan de algemene reserve 

plaatsgevonden voor een bedrag van afgerond € 1,7 miljoen. De begrotingsoverschotten van 2021 tot en 

met 2023 zijn aan de algemene reserve toegevoegd. De bestemmingsreserves nemen in de 

meerjarenraming in 2022 en 2023 toe met respectievelijk € 3,4 en € 3,6 miljoen. Voor beide jaren zien we 

toenamen bij de risicoreserve (€ 1 miljoen) en bij de reserve planmatig onderhoud vastgoed (€ 1 miljoen). 

Ook vinden er dotaties plaats aan de reserve planmatig onderhoud sportaccommodaties (€ 0,4 miljoen), 

de reserve werk arbeidsbeperkten (€ 0,7 miljoen) en de reserve spaarfonds (€ 0,3 miljoen).   

 

Op basis van bovenstaande cijfers zien wij een kentering in de daling bij de algemene reserve. We 

kunnen stellen dat het nieuw begrotingskader resultaten laat zien. Hierbij worden tekorten/tegenvallers 

opgevangen binnen de bestaande budgetten en niet onttrokken aan de algemene reserve. Ook alle 

meevallers vallen vrij ten gunste van de algemene reserve. Het stringent naleven wordt ook nu opportuun 

geacht gelet op onzekerheden en risico’s die met de actuele ontwikkelingen gepaard gaan. Voor het 

inzetten van de algemene reserve bij het sluitend maken van de begroting en/of meerjarenraming wordt 

verwezen naar het GTK 2020. Hierin is aangegeven welke voorwaarden gelden voor een juiste 

toepassing. Bij paragraaf 3.1 is hier op ingegaan.  
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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. Sittard-Geleen 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 verder verbeterd worden door op onderdelen visies te 

actualiseren;  

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

eigen verordening 212 en het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten; 

 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 Sittard-Geleen 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 2020 

Stuurinformatie Strategisch Tactisch Operationeel WF 

Begroting en meerjarenraming Voldoende  Goed Voldoende 7 

Vermogen Goed Goed Goed 3 

Lokale heffingen Goed Goed Goed 1 

Weerstandsvermogen en 

risicobeheersing 

Goed Goed Goed 2 

Onderhoud kapitaalgoederen Goed Goed Goed 2 

Financiering Goed Goed Voldoende 1 

Bedrijfsvoering Goed Voldoende Onvoldoende 1 

Verbonden partijen Voldoende  Voldoende  Goed 2 

Grondbeleid Goed Onvoldoende Voldoende 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 zeven keer met goed en twee keer met 

voldoende is beoordeeld. De ‘voldoende’ bij Verbonden partijen heeft te maken met kaderstelling die niet 

actueel is. Sittard-Geleen wacht bewust landelijke besluitvorming af waarna actualisering volgt. In zijn 

algemeenheid merken we op dat de strategische stuurinformatie verbeterd kan worden door meer en 

duidelijke relaties te leggen tussen actuele kaderstelling in visiedocumenten en de programmabegroting.   

 

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

en één keer onvoldoende. Niet elke gemiddeld goed wil zeggen 100% goed. Zeker bij Onderhoud 

kapitaalgoederen dient aandacht te blijven voor actuele plannen en de uitvoering hiervan. In de begroting 

moet worden toegelicht of plannen worden gevolgd en als daarvan wordt afgeweken. Het BBV schrijft 

voor aandacht te besteden aan het geplande onderhoud. Bij het grondbeleid constateren wij dat de 

paragraaf in de begroting sec onvoldoende informatie bevat om een goed beeld te vormen. Ook wordt 
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niet aan de aanvullende eisen uit de verordening 212 voldaan. Dit laatste geldt ook bij de paragraaf 

Bedrijfsvoering, terwijl bij de paragraaf Verbonden partijen meer aan het BBV moet worden voldaan door 

het opnemen van meer actuele informatie en een actuele visie.  

 

Op operationeel niveau scoort Sittard-Geleen vijf keer goed, drie keer voldoende en één keer 

onvoldoende. Bijzondere aandacht vragen wij voor het opnemen van meerjarige cijfers aangevuld met 

tekstuele toelichting. De paragraaf Bedrijfsvoering biedt geen enkele cijfermatige informatie over de 

reguliere bedrijfsvoering. Bij Financiering en Grondbeleid ontbreekt cijfermatige informatie. 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 

Sittard-Geleen voldoet voor wat betreft de termijnen van inzending voor de begroting 2020 en de 

jaarrekening 2019 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. Hiermee wordt 

ook de transparantie en het financiële inzicht van de begroting vergroot. In hoofdstuk 4 zijn bij de 

afzonderlijke paragrafen aanbevelingen opgenomen. De verordening 212 van Sittard-Geleen stelt 

enkele aanvullende eisen. Deze verordening is in de tweede helft van 2019 geactualiseerd en in 

november 2019 door de raad vastgesteld. In de begroting 2020 is nog niet aan alle eisen tegemoet 

gekomen. Deze eisen moeten wel worden nageleefd. Dit geldt ook voor de verordening 213a. Wij 

constateren dat in de praktijk geen onderzoeken plaatsvinden naar doelmatigheid en doeltreffendheid 

waarbij een organisatieonderdeel wordt doorgelicht en het ontwikkelingsniveau van de bedrijfsvoering 

centraal staat. Wel vinden er thema-audits plaats. De gemeente heeft aanvullend opgemerkt dat er een 

opdracht van het college ligt en hier vanaf 2021 aan wordt gewerkt. De rekenkamercommissie van 

Sittard-Geleen heeft afgelopen jaren meerdere onderzoeken uitgevoerd. Tot en met september 2020 

zijn drie onderzoeksrapporten aan de raad voorgelegd.   

  

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

 breng de begroting verder in overeenstemming met het BBV; 

 presenteer in de begroting overzichten met actuele cijfers en gebaseerd op besluitvorming;  

 houd de nota’s en plannen actueel conform de verordening 212; 

 actualiseer de verordening 213 zoals toegezegd in samenhang met de wijzigingen op de 

accountantscontrole voor wat betreft rechtmatigheid; 

 actualiseer de verordening 213a binnen afzienbare tijd zodat deze aansluit aan de huidige wensen.  

 

 

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 Sittard-Geleen, 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. 
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Termijnen 

De begroting 2020 is door de raad van Sittard-Geleen vastgesteld op 14 november 2019 en hebben wij 

op dezelfde dag ontvangen. De jaarrekening 2019 is op 9 juli 2020 vastgesteld en hebben wij op  

13 juli 2020 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 dat deze vóór 15 november van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting 

dient, aan de Provincie wordt gestuurd.  

Sittard-Geleen 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. Ook deze termijn 

wordt door de gemeente goed nageleefd. In de regel maken begrotingswijzigingen in Sittard-Geleen deel 

uit van de programmarapportages. Het insturen van rapportages ook als er geen begrotingswijziging is 

opgenomen is van belang, zodat wij geïnformeerd blijven over de actuele ontwikkelingen.  

 

Termijnen 

Beoordeling: goed 

 

(Vernieuwing) BBV  

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

Sittard-Geleen 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.  
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Paragrafen in relatie tot het BBV 

In artikel 9 van het BBV is bepaald dat de volgende verplichte paragrafen opgenomen moeten worden: 

- lokale heffingen; 

- weerstandsvermogen en risicobeheersing; 

- onderhoud kapitaalgoederen; 

- financiering; 

- bedrijfsvoering; 

- verbonden partijen; 

- grondbeleid.  

 

Sittard-Geleen heeft bovenstaande paragrafen opgenomen in de begroting en de jaarrekening.  

Uit hoofdstuk 4 blijkt dat Sittard-Geleen het BBV in voldoende mate toepast. Wij vragen bijzondere 

aandacht voor met name de paragrafen Bedrijfsvoering en Verbonden partijen. In hoofdstuk 4 komen de 

afzonderlijke paragrafen apart aan bod en is specifiek opgenomen wat ontbreekt.   

 

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

voor haar kaderstellende en controlerende rol. Hoe is het gesteld met de informatiewaarde van de 

begroting? Het is uiteraard aan de raad om deze vraag te beantwoorden, als financieel toezichthouder 

kunnen wij dit niet. We kunnen wel nagaan of de informatie die in de begroting is opgenomen de 

ondersteuning biedt die het BBV beoogt voor de kaderstellende en controlerende rol.  

Hierbij merken wij op dat het belangrijk is om te (altijd te blijven) 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. Bij de begroting 2020 is 

gekozen voor een andere opbouw van de begrotingsstructuur. Hierbij is gekozen voor 8 programma’s in 

plaats van 10. De programma’s zijn verdeeld in taakvelden. De uitwerking vindt plaats langs de 

beantwoording van volgende 7 W-vragen.  

- Wat willen we bereiken? 

- Wat doen we om dit te bereiken? 

- Wie en/of wat hebben we daarvoor nodig? 

- Wat gebeurt er als we het niet doen c.q. wat zijn de (financiële) risico’s? 

- Wat mag het kosten? 

- Wie betaalt mee? 

- Wat zijn de risico’s? 

Ook de in het BBV voorgeschreven beleidsindicatoren zijn per programma weergegeven, gevolgd door 

de gerelateerde beleidsnota’s en gerelateerde verbonden partijen die betrekking hebben op het 

betreffende programma. 
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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: 

 geef een transparantere toelichting bij de afzonderlijke incidentele baten en lasten voor het 

begrotingsjaar en de meerjarenraming; 

 presenteer alle overzichten waaronder het meerjarig overzicht van baten en lasten per programma, 

het structureel evenwicht en de reserves en voorzieningen op basis van actuele cijfers, inclusief 

hetgeen voor besluitvorming is voorgelegd aan de raad; 

 presenteer inzicht in (vervangings)investeringen met daarbij per investering het volume en voor het 

begrotingsjaar en de jaren van de meerjarenraming de kapitaallasten; 

 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 beleidskaders voortvloeiende (financiële) consequenties en besluiten van de raad. Ga 

hierbij in op kwaliteitsniveau, onderhoud en investeringen. Besteedt 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; 

 geef per verbonden partij (voor zover mogelijk) inzicht in de verwachte omvang van het eigen 

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

begrotingsjaar. Dit geldt ook voor het belang dat de gemeente heeft in de verbonden partij aan het 

begin en aan het einde van het begrotingsjaar. Tevens moet het verwachte financieel resultaat van 

het begrotingsjaar en de bijdrage aan de verbonden partij zichtbaar zijn; 

 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; 

 presenteer expliciet Overige algemene dekkingsmiddelen (als onderdeel van het programmaplan). 

Ga hierbij in op de afzonderlijk verplichte onderdelen waaronder saldo financieringsfunctie en 

dividend; 

 presenteer expliciet een overzicht (als onderdeel van het programmaplan) van de algemene 

dekkingsmiddelen en van de kosten van overhead; 

 ga in op het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting en op het bedrag voor 

onvoorzien; 

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

het voorvorig begrotingsjaar; 

 ga in geval van aanmerkelijk verschil met de realisatie, van het voorvorig begrotingsjaar in op de 

oorzaken van het verschil.  
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Samenvattend concluderen wij dat Sittard-Geleen 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 Sittard-Geleen 

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

Sittard-Geleen heeft deze wettelijke verordeningen vastgesteld. We gaan nog in op de uitgangspunten 

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

verordeningen 213 en 213a. Tot slot wordt stilgestaan bij de rekenkamercommissie. 

 

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 Sittard-Geleen 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.  

 

De verordening 212 is in 2019 geactualiseerd en door de raad op 13 november 2019 vastgesteld. Deze 

treedt met ingang van 1 januari 2020 in werking. In de verordening is bepaald dat onder andere de 

volgende (bijgestelde) nota’s tenminste eenmaal per vier jaar aan de raad worden aangeboden voor 

vaststelling:  

 waardering en afschrijving vaste activa; 

 reserves en voorzieningen; 

 weerstandsvermogen en risicobeheersing; 

 onderhoudsplan openbare ruimte (openbaar groen, water, wegen, kunstwerken en straatmeubilair); 

 beleidsplan stedelijk watermanagement/gemeentelijk rioleringsplan(eenmaal per 6 jaar); 

 grondbeleid.  

 

De raad van Sittard-Geleen heeft deze nota’s en plannen vastgesteld. We constateren dat niet alle nota’s 

en plannen actueel zijn. Dit geldt voor de nota Grondbeleid en het Beleidsplan stedelijk 

watermanagement/gemeentelijk rioleringsplan. Deze plannen worden geactualiseerd. De nota 

Grondbeleid wordt nog dit jaar aan de raad voorgelegd voor vaststelling. Aanvullend is ons medegedeeld 

dat ook een nota verbonden partijen deel gaat uitmaken van de verordening 212. De nota Verbonden 

Partijen uit 2013 wordt geactualiseerd nadat de landelijke regeling hiervoor is vastgesteld. Op dit moment 

ligt bij de 2e Kamer een wijziging voor, van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere 

wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke 

regelingen. De verordening 212 wordt op een later moment hiervoor aangepast.     

 

In de verordening is opgenomen dat de P&C-cyclus bestaat uit een jaarlijkse en een vierjaarlijkse 

beleidscyclus. De vierjaarlijkse cyclus volgt de zittingsperiode van de raad. Aan de orde komen het 

coalitieprogramma en verantwoording van het coalitieprogramma in de vorm van een overdrachtsdossier. 
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Voor de aanvang van het begrotingsjaar stelt de raad het zogenaamde spoorboekje vast. In elk geval zijn 

hierin de data opgenomen voor het aanbieden door het college en vaststellen door de raad van de 

jaarstukken, de kadernota (begin raadsperiode) en kaderbrief (jaarlijks), de tussentijdse rapportages en 

de begroting en meerjarenraming. Ook is de wettelijke en gewenste voorbereidingstijd voor de raad van 

acht weken opgenomen. Voor de begroting geldt echter een termijn van zes weken en voor de 4e 

rapportage geldt twee weken. De kaderbrief wordt tegelijk met de jaarrekening en de 2e 

programmarapportage behandelt. Dit geldt ook voor de begroting, de 3e rapportage en de 

belastingvoorstellen. In onvoorziene omstandigheden kan hiervan worden afgeweken.  

In 1e programmarapportage 2020 is aangegeven dat door de corona-crisis ervoor gekozen is de 

kaderbrief te laten vervallen. De raad heeft hiertoe besloten op 2 april 2020.  

 

Voor de kaderstellende en controlerende taak ten aanzien van grote projecten heeft de raad einde januari 

2020 de Regeling grote projecten vastgesteld. De raad wenst hiermee meer sturing en beheersing aan te 

brengen bij grote projecten. Het project ten behoeve van de nieuwe zwem-schaatsvoorziening op de 

locatie Glanerbrook is hiervoor aangewezen. De commissie begroting en verantwoording zal na de 

oplevering van het 213a onderzoek Groene Net B.V. bespreken of dit onderwerp als proefproject moet 

worden toegevoegd. Dit zal mede afhangen van de werkzaamheden en uitkomsten van het 213a 

onderzoek.   

 

In 2019 heeft de raad de kadernota en vier programmarapportages vastgesteld. De gemeente leeft, voor 

het onderdeel kadernota, de nu geldende verordening niet na. Dit houdt verband met de uitwerking van 

het coalitieakkoord in het collegeprogramma en is hierboven toegelicht.  

 

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

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

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

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

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

paragraaf in de begroting moet blijken.  

 

Controle verordening ex artikel 213 Gemeentewet 

De controleverordening van de gemeente Sittard-Geleen is op 2 februari 2012 vastgesteld. Met deze 

verordening heeft de raad regels vastgelegd voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting 

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

Op 17 december  2019 is dat gebeurd voor de jaarrekening 2019. Met het controleprotocol geeft de raad 

de accountant de toetsingscriteria voor zijn controle op de getrouwheid en rechtmatigheid.  

Sittard-Geleen heeft voor de jaarrekeningen 2016 tot en met 2019 een goedkeurende controleverklaring 

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

overeenstemming zijn met de financiële wet- en regelgeving. 

We merken net als bij het vorige verdiepingsonderzoek in 2016 op dat de verordening gedateerd is. Wij 

adviseren wederom de raad een geactualiseerde verordening te laten vaststellen.  

De gemeente heeft aangegeven de actualisering op te pakken in samenhang met de wijzigingen op de 

accountantscontrole voor wat betreft rechtmatigheid. Het college van Burgemeester en Wethouders moet 

met ingang van 2021 een rechtmatigheidsverantwoording afleggen over de rechtmatigheid van de 
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jaarrekening. De accountant krijgt hierdoor een andere rol voor wat betreft het oordeel over de 

rechtmatigheid in zijn controleverklaring.   

 

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid ex artikel 213a Gemeentewet 

Op 1 oktober 2009 heeft de raad de verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid 

vastgesteld. Met deze verordening geeft de raad de kaders aan voor periodieke onderzoeken naar de 

doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde beleid en beheer. 

Volgens de verordening onderzoekt het college periodiek de doeltreffendheid van het beleid en de 

doelmatigheid van de uitvoering van het beleid en het middelenbeheer. Ook maakt de gemeente hierbij 

volgens de verordening gebruik van organisatie-audits en thema-audits. Bij een organisatie-audit wordt 

een organisatieonderdeel doorgelicht en staat het ontwikkelingsniveau van de bedrijfsvoering centraal.  

Bij een thema-audit staat een specifiek onderwerp centraal dat is gericht op kwaliteitsverbetering en 

risicobeperking. In praktijk vindt er vanaf 2012 geen jaarlijkse doorlichting van afdelingen meer plaats 

behalve incidenteel. Het college stelt jaarlijks vóór 31 december een onderzoeksplan op voor de in het 

erop volgende jaar te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid. Het 

college biedt het onderzoeksplan ter kennisname aan de raad aan. De uitkomsten van een onderzoek 

worden vastgelegd in een rapportage. Hierin is tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en 

indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen opgenomen. Indien nodig stelt het college een plan van 

verbetering op, op basis waarvan organisatorische maatregelen worden genomen. De raad wordt via de 

commissie Begroting en Verantwoordingen en een raadsinformatiebrief over de resultaten van de 

onderzoeken geïnformeerd. In de paragraaf Bedrijfsvoering van de begroting en de jaarrekening wordt 

gerapporteerd over de voortgang van de onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid.  

 

In 2017 heeft een evaluatie/vervolg plaatsgevonden van een onderzoek van einde 2015, waarbij het 

Interne Controlekader is geactualiseerd. De implementatie hiervan heeft in 2018 plaatsgevonden. 

Na de quick scan uit 2017 maakt de inschatting van frauderisico’s door het management (inventarisatie 

beheersmaatregelen op deelgebieden en inpassing in de P&C-cyclus 2017) deel uit van de samenstelling  

van de jaarrekening In 2017. Ook heeft het college een opdracht gegeven voor een thema-audit 

financieel verdiepingsonderzoek naar aanleiding van een subsidie-afrekening.  

Behalve de implementatie aanpassingen Interne Controle (vervolg 2017) heeft in 2018 geen onderzoek 

plaatsgevonden.      

In 2019 heeft het zogenaamde ’Orgfit onderzoek’ plaatsgevonden naar de omvang en onderbouwing van 

de begroting 2019. Ook is van één thema-audit (aanschaf en implementatie van het ECM-systeem voor 

zaakgericht werken) de rapportage met aanbevelingen later opgesteld en wordt in 2020 aan het college 

opgeleverd. Voor 2020 zijn twee thema-audits gepland waaronder een verdiepingsonderzoek naar de 

financiën en beheersing van Het Groene Net B.V.  

   

In 2009 werd bij de evaluatie van het dualisme door het ministerie van 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 Binnenlandse Zaken 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 aanbeveling van vier jaar geleden. Actualiseer de verordening 213a binnen afzienbare 

tijd zodat deze ook aansluit aan de huidige wensen.   
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Rekenkamercommissie  

De raad heeft op 24 mei 2018 een nieuwe rekenkamercommissie benoemd. In de periode 2014-2018 had 

Sittard-Geleen samen met de gemeente Stein een rekenkamercommissie. Medio 2017 heeft de vorige 

commissie een zelfevaluatie opgesteld, waarin een aantal knelpunten in de werkwijze is opgenomen. 

Mede naar aanleiding van het rapport ‘Zelfevaluatie Rekenkamercommissie Sittard-Geleen Stein  

2015-2016’ is een verbetertraject ingezet. De commissie Begroting en Verantwoording is aangewezen als 

verbinder met de rekenkamercommissie. Zo moet bewaakt worden dat de rekenkamercommissie 

onafhankelijk haar werk kan doen en dat de rapporten op een ordentelijke manier in de raad worden 

behandeld. Ook heeft de raad op 28 maart 2019 de zittingstermijn van de leden van deze commissie 

bepaald op drie jaar met de mogelijkheid van herbenoeming. Er wordt gewerkt met een uitvoeringskader 

voor de overgang naar een rooster van aftreden waarbij elk jaar één lid aftreedt. Dit voorkomt dat aan het 

einde van de zittingstermijn de leden gelijktijdig aftreden.  

 

Doel van de onderzoeken is het toetsen van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid en beheer 

zoals dat is opgenomen in de verordening rekenkamercommissie Sittard-Geleen. Hiermee wil men de 

gemeente in de toekomst effectiever en efficiënter laten werken.   

De rekenkamercommissie bestaat uit de voorzitter en twee leden. De griffier van Sittard-Geleen is 

verantwoordelijk voor een onafhankelijk secretariaat dat de rekenkamercommissie ondersteund. 

De rekenkamercommissie doet haar werkt vanuit een onafhankelijke positie maar in samenspraak met de 

raad. Ze bepaalt zelf welke onderwerpen worden onderzocht en hoe het onderzoek wordt ingericht en 

uitgevoerd. De commissie stelt jaarlijks een eigen onderzoeksprogramma vast met daarin een overzicht 

van onderwerpen die in de loop van dat jaar onderzocht zullen worden.  

Na de benoeming op 24 mei 2018 is de rekenkamercommissie Sittard-Geleen aan de slag gegaan om te 

komen tot een onderzoeksprogramma. Hiertoe zijn in de maanden juni en juli 2018 gesprekken gevoerd 

met alle in de gemeenteraad vertegenwoordigde fracties. Deze gesprekken hadden onder andere als 

doel te vernemen welke onderwerpen/dossiers voor rekenkameronderzoek in aanmerking komen. Er zijn 

circa 25 onderwerpen verzameld. Vervolgens heeft de rekenkamercommissie deze onderwerpen 

uitgebreid besproken en afgewogen aan de hand van een aantal criteria. Gezien de relatief beperkte tijd 

die nog in 2018 resteert, is besloten een onderzoeksprogramma op te stellen voor 2018 én 2019. Een en 

ander heeft geleid tot een concept-onderzoeksprogramma dat op 28 augustus 2018 is besproken in de 

commissie Begroting en Verantwoording. Vervolgens heeft de rekenkamercommissie het 

onderzoeksprogramma met enkele kleine aanpassingen op 17 september 2018 vastgesteld. 

Met de vaststelling van het onderzoeksprogramma is op hoofdlijnen bepaald welke onderzoeken zullen 

plaatsvinden. Er is echter uitdrukkelijk de mogelijkheid open gehouden om ruimte te creëren voor andere 

onderzoeken, indien de actualiteit of urgentie daar aanleiding toe geeft. De commissie staat open voor 

signalen vanuit de samenleving. Iedereen is uitgenodigd om eventuele onderzoeksuggesties te delen, er 

wordt een dynamische onderzoeksprogrammering gehanteerd. Het onderzoeksprogramma wordt jaarlijks 

voor 1 januari van het daaropvolgende jaar als onderzoeksprogramma ter kennisneming aan de raad 

voorgelegd.     

 

Op basis van het onderzoek adviseert de commissie de raad door middel van bevindingen, conclusies en 

aanbevelingen. De raad behandelt de rapporten aan de hand van een raadsvoorstel waarin de conclusies 

en aanbevelingen van de rekenkamercommissie zijn opgenomen. Elk jaar stelt de rekenkamercommissie 

voor 1 april een verslag op van haar werkzaamheden over het voorgaande jaar. Ook wordt door de 
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commissie voor 1 april een financiële verantwoording aan de raad afgelegd over haar werkzaamheden 

van het afgelopen jaar.    

 

Vanaf 2016 zijn diverse rapporten verschenen. Zo zijn onder meer de Samenvattende notitie lokale lasten 

gemeente Sittard-Geleen, de rapportage Vergelijking lokale lasten Limburgse gemeenten, Feitenrelaas 

ligne, Nazorg Sittard-Geleen, Verbonden Partijen, Rekenkamerbrief keuzemogelijkheden gemeenteraad 

transformatie 3D’s verschenen. In 2018 zijn de rapporten Onderzoek naar digitale veiligheid en Fusie en 

oprichting cultuurbedrijf de Domijnen beschikbaar gekomen. Inkoop en aanbestedingsbeleid is in januari 

2020 aan de raad aangeboden. Ook zijn in september 2020 rapporten over ‘Toegankelijkheid begroting 

en rapportages’ en Verbonden Partijen aan de raad voorgelegd. De rapporten over Verbonden Partijen 

zijn uit 2016 en 2017. Uit het raadsvoorstel blijkt dat behandeling vertraging heeft opgelopen door de 

verkiezingen en aansluitend de financiële perikelen. 

Aanvullend is opgemerkt dat nog een onderzoek loopt naar het armoedebeleid.   

 

Jaarlijks stelt Sittard-Geleen voor de rekenkamercommissie afgerond € 78.000 (2019) beschikbaar. Van 

dit bedrag is € 38.000 (inclusief ambtelijk secretariaat € 20.000) beschikbaar voor vergoedingen voor 

leden van de rekenkamercommissie en afgerond € 40.000 voor onderzoekskosten.  
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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 Sittard-Geleen zijn te vinden in de volgende 

paragrafen:  

- 4.1 Lokale heffingen; 

- 4.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing; 

- 4.3 Onderhoud kapitaalgoederen; 

- 4.4 Financiering; 

- 4.5 Bedrijfsvoering; 

- 4.6 Verbonden partijen; 

- 4.7 Grondbeleid. 
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4.1. Lokale heffingen 

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

Lokale 

heffingen 

 

  Goed Goed Goed   

 

 

Conclusie 

In het coalitieakkoord 2018-2022 is omschreven dat het streven is de woonlasten op het gemiddelde 

van de grote gemeenten in Limburg te houden. In ‘Belastingmaatregelen 2020 Sittard Geleen inclusief 

verwerking erratum’ heeft Sittard Geleen de uitgangspunten opgenomen voor de gemeentelijke 

heffingen. Deze nota wordt jaarlijks door de raad vastgesteld. Ook in de paragraaf zijn de 

uitgangspunten voor het begrotingsjaar 2020 vermeld.  

Voor de rioolheffing en afvalstoffenheffing wordt gestreefd naar 100% kostendekking. Uitgangspunt is 

de gebruiker/vervuiler betaald. De dienstverlening dient eveneens kostendekkend te zijn.  

Sittard-Geleen voldoet aan de eisen die het BBV stelt en op één onderdeel na aan de bepalingen van 

de financiële verordening. De paragraaf is gestructureerd van opzet en bevat veel cijfermatige 

informatie. 

De stuurinformatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau is gemiddeld goed. 

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

 geef ook aan of sprake is van kruissubsidiering tussen tarieven of onderdelen van de verordening.  

 

 

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 

In het coalitieakkoord 2018-2022 is verwoord dat voorzetting van het bestaand beleid ten aanzien van de 

belastingen gewenst is. Dit houdt in: streven naar tarieven die leiden tot woonlasten op het gemiddelde 

van de grote gemeenten in Limburg. 

In ‘Belastingmaatregelen 2020 Sittard Geleen inclusief verwerking erratum’ zijn de uitgangspunten voor 

de gemeentelijke heffingen opgenomen. Dit document wordt jaarlijks door de raad vastgesteld. In dit 

kader is inzicht geboden in:  

 de uitgangspunten voor het gemeentelijk belastingkader; 
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 de voorgestelde tarieven van de gemeentelijke belastingen en heffingen; 

 een overzicht van gemeentelijke belastingen en rechten; 

 de verordeningen gemeentelijke belastingen 2020; 

 vergelijkingstabellen (tekstuele wijzigingen ten opzichte van de verordening 2019). 

 

Voor de rioolheffing en afvalstoffenheffing wordt gestreefd naar 100% kostendekking. Uitgangspunt is de 

gebruiker/vervuiler betaald. De dienstverlening dient eveneens kostendekkend te zijn.  

Lastenverdeling vindt plaats naar rato van draagkracht op basis van redelijkheid en billijkheid. 

 

In Belastingmaatregelen 2020 is een relatie gelegd met de paragraaf lokale heffingen en hoofdstuk 2 van 

de programmabegroting. In de paragraaf is een algemene toelichting opgenomen over belastingen en 

retributies en is de autonomie van gemeenten beschreven. Tevens zijn de uitgangspunten uit 

Belastingmaatregelen 2020 ook in de paragraaf genoemd. Voor het begrotingsjaar 2020 zijn de 

havenrechten en de leges voor de omgevingsvergunning 100% kostendekkend. Voor de overige 

gemeentelijke heffingen en belastingen is een prijsmutatie van 1,4% toegepast. Voor de onroerende 

zaakbelasting is naast de prijsmutatie nog een loonvoet meegenomen hetgeen leidt tot een gemiddelde 

mutatie van 2,45%. 

In de paragraaf zijn diverse interne en externe ontwikkelingen beschreven, waarbij ook meerjarig is 

vooruitgeblikt. Sittard-Geleen scoort voor de stuurinformatie op strategisch niveau goed.  

 

In de verordening 212 heeft de raad bepaald, dat in aanvulling op de eisen die het BBV stelt, in de 

begroting ingegaan dient te worden op:  

 de kostendekkendheid van de heffingen (inclusief eventuele kruissubsidiëring); 

 het volume en bedrag aan kwijtscheldingen; 

 de (ontwikkeling van de) lastendruk voor woningen en niet woningen. 

Ook moet het college bij de jaarstukken in de paragraaf lokale heffingen naast de verplichte onderdelen 

op grond van het BBV in ieder geval het volume en bedrag aan kwijtscheldingen opnemen.  

 

Voor de berekening van de kostprijs van rechten en heffingen zijn in de verordening 212 aanvullende 

bepalingen opgenomen.  

Sittard-Geleen berekent de overhead extracomptabel om de kostendekkendheid van de verschillende 

tarieven te kunnen bepalen. De methode van toerekening van de overhead is vastgesteld in de financiële 

verordening. In het overzicht overhead in de begroting is weergegeven hoe de overhead is bepaald en 

hoe deze wordt toegerekend aan de betreffende rechten en leges.  

 

De paragraaf voldoet aan de eisen die het BBV stelt. Er is ingegaan op de geraamde inkomsten, het 

beleid ten aanzien van lokale heffingen, een aanduiding van de lokale lastendruk en een beschrijving van 

het kwijtscheldingsbeleid. Verder biedt de paragraaf uitgebreid inzicht in de kostendekkendheid van de 

afvalstoffenheffing,  de rioolheffing en overige heffingen waar dit van toepassing voor is. Er is geen 

informatie en toelichting gegeven over kruissubsidiëring.  

Wij concluderen dat de stuurinformatie op tactisch niveau goed scoort.  

 

In Belastingmaatregelen 2020 is de gemeentelijke woonlast berekend voor het begrotingsjaar, is inzicht 

geboden in de woonlast van het voorgaand begrotingsjaar en is de afwijking weergegeven. In dit 

document is cijfermatige informatie opgenomen en heeft een goede structuur.   
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Sittard-Geleen geeft inzicht in de begrote opbrengsten 2020-2023 inclusief prijsindex voor de OZB 

(onderverdeeld in niet woning eigenaar, niet woning gebruiker en woning eigenaar). Tevens is een 

cirkeldiagram weergegeven waarin de totale gemeentelijke belastingopbrengst van de begroting 2020 is 

onderverdeeld in OZB, afvalrechten, rioolrechten en overige gemeentelijke belastingen.  

Vervolgens komen de diverse belastingen en heffingen aan bod. Uitgebreid is stilgestaan bij de OZB, de 

rioolheffing en de afvalstoffenheffing.  

 

De paragraaf lokale heffingen geeft eveneens een overzichtelijk beeld van de lokale heffingen. 

Ingegaan is op het rijksbeleid en het gemeentelijk belastingbeleid. Cijfermatig is inzicht geboden in de 

gemeentelijke lastendruk (OZB, rioolrecht en afvalstoffenheffing) voor de vier grote gemeenten van 

Limburg. De gemeente heeft op onderdelen verwezen naar het Belastingoverzicht 2019 van de Provincie 

Limburg.  Per onderdeel geeft Sittard-Geleen aan wie de hoogste waarde/heffing heeft. Sittard-Geleen 

heeft zelf het gemiddelde van de woonlasten van de  vier grootste gemeenten in Limburg berekend. De 

gemiddelde woonlasten van Sittard-Geleen (€ 781,42) zijn hoger dan dit gemiddelde (€ 753,38). Ook zijn 

de lasten voor Sittard-Geleen hoger dan het provinciaal gemiddelde (€ 750,82) dat uit het 

Belastingoverzicht 2019 blijkt. In de volgende alinea komen we terug op het Belastingoverzicht 2020. 

In de paragraaf is verder ingegaan op de afvalstoffenheffing en de rioolheffing, waarbij de ontwikkeling 

van het tarieven voor de jaren 2015-2019 in twee aparte staafdiagrammen zijn weergeven. Ook de drie 

andere grote gemeenten en het gemiddelde van Limburg zijn in beeld gebracht. Voor de 

afvalstoffenheffing is specifiek ingegaan op een wetsvoorstel verhoging afvalstoffenbelasting voor storten 

en verbranden. Bij de rioolheffing komt verduurzaming aan bod.  

Verder zijn in de paragraaf de kostendekkendheid van de leges opgenomen. Voor de kostendekkendheid 

van de rechten en heffingen wordt verwezen naar het rapport Belastingmaatregelen 2020 inclusief 

erratum. Zowel in de begroting als in de jaarrekening is ingegaan op het kwijtscheldings- en 

incontinentiebeleid. Ook is cijfermatige informatie opgenomen. Wij concluderen dat de lezer uitvoerig 

wordt geïnformeerd. Op operationeel niveau scoort de stuurinformatie in deze paragraaf goed.  

 

Belastingoverzicht 2020, Provincie Limburg 

Jaarlijks stelt de Provincie Limburg een belastingoverzicht samen. De lastendruk 2020 van de OZB, de 

riool- en afvalstoffenheffingen kunnen we aan de hand van het Belastingoverzicht 2020 van de Provincie 

vergelijken met het Limburgse gemiddelde en met de lastendruk van 29 andere Limburgse gemeenten. 

(Door de herindeling per 2019 is Beekdaelen in dit overzicht niet meegenomen).  

Bij de eigenaren komt de lastendruk 2020 in Sittard-Geleen op € 819,19 uit. Het Limburgs gemiddelde is 

€ 786,31. Sittard-Geleen staat daarmee op plek acht (op plaats 1 staat de gemeente met de hoogste 

lastendruk). 

Voor de huurders is de lastendruk 2020 in Sittard-Geleen € 256,58. In Limburg is dat voor 2020 

gemiddeld € 332,87. Sittard-Geleen staat daarmee op plek negentien.    

De lastendruk voor eigenaren ligt in Sittard-Geleen in 2020 boven het Limburgse gemiddelde. Voor 

huurders ligt de lastendruk onder het Limburgs gemiddelde. 

De lastendruk voor huurders wordt in belangrijke mate bepaald door de keuze die gemeenten maken 

over wie de rioolheffing betaalt. De meeste Limburgse gemeenten brengen de lasten van de riolering 

voor een deel of volledig in rekening bij de huurder. Daardoor zijn bij die gemeenten de gemeentelijke 

lasten voor een huurder een stuk hoger dan bij gemeenten die bij huurders alleen de afvalstoffenheffing 

in rekening brengen. Sittard-Geleen brengt de rioolheffing uitsluitend bij de eigenaar in rekening. 

Zowel bij het rioolrecht als bij de afvalstoffenheffing is sprake van 100% kostendekking.  
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Onbenutte belastingcapaciteit 

De gemeentelijke belastingen en heffingen zijn ook belangrijk omdat het voor de gemeente de enige 

mogelijkheid is om zelf te besluiten over extra baten. Dat is ook te zien als een gemeente een beroep wil 

doen op artikel 12 van de financiële verhoudingswet (Fvw). Een gemeente moet bij een artikel 12-

aanvraag onder andere de belastingen ten minste tot de artikel 12-norm hebben verhoogd. Er mag dan 

geen onbenutte belastingcapaciteit meer zijn. De artikel 12-norm voor 2020 is dat de riool- en 

afvalstoffenheffing 100% kostendekkend zijn en dat de ozb-opbrengst ten minste gelijk is aan 0,1853% 

van de WOZ-waarden voor alle drie de onderdelen van de ozb (eigenaren woningen, eigenaren niet-

woningen en gebruikers niet-woningen). Zijn de opbrengst van OZB, riool- en afvalstoffenheffing 

daaronder dan is er onbenutte belastingcapaciteit. Ook voor 2020 liggen de tarieven van  

Sittard-Geleen boven de artikel 12-norm. Dat betekent dat de gemeente geen onbenutte 

belastingcapaciteit heeft. Maar wettelijk is er geen maximumtarief meer voor de OZB. 
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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 

De raad heeft in november 2019 de kadernota weerstandsvermogen en risicobeheersing vastgesteld. 

In de paragraaf is de kaderstelling uitvoerig toegelicht waarbij is ingegaan op het beleid, risico’s en de 

systematiek, het risicoprofiel, de weerstandscapaciteit, het weerstandsvermogen en de kengetallen.  

De norm voor het weerstandsvermogen is de dekkingsgraad die Sittard-Geleen op 100% heeft gesteld 

oftewel een ratio van 1.  

De weerstandscapaciteit is opgebouwd uit de algemene reserve risicobeheersing, de post onvoorzien 

(€100.000) en de onbenutte belastingcapaciteit (€ 0). De algemene reserve risicobeheersing wordt 

opgebouwd vanuit de risico-inventarisatie en aangevuld met 1% van het begrotingstotaal voor het 

afdekken van restrisico’s. De omvang van de weerstandscapaciteit bestaat met name uit de omvang 

van de algemene reserve risicobeheersing. Deze omvang wordt afgestemd op de benodigde 

weerstandscapaciteit dus op de gekwantificeerde risico’s. Een tekort of overschot wordt aangevuld uit 

of gestort in de algemene reserve, zodat de ratio altijd 1 is. Voor de jaren 2020 en de meerjarenraming 

2021-2023 zijn in de begroting naast de ratio van 1 overschotten berekend bij de algemene reserve die 

oplopen van € 5,6 miljoen begin 2020 naar € 9,1 begin 2023. Deze overschotten komen bovenop de 

ondergrens van de algemene reserve van 2% van het begrotingstotaal. De ondergrens van de 

algemene reserves is becijferd op € 6,4 miljoen.  

 

Met de nieuwe manier van risicobenadering doet de gemeente nu ervaring op. Het systeem van 

risicomanagement moet ook verder geïmplementeerd worden binnen de gehele organisatie. Een 

goede inbedding is van belang zodat risico’s in een zo vroeg mogelijk stadium worden gesignaleerd.  

De beleidsinformatie in de paragraaf voldoet grotendeels aan het BBV en de verordening 212.  

De kadernota dient actueel te blijven door deze elke vier jaar te actualiseren en aan de raad ter 

vaststelling voor te leggen. Neem zoals voorgenomen vanaf de begroting 2021 bij de financiële 

kengetallen de noodzakelijke toelichting in de tijd op. Betrek ook de streefwaarden bij de analyse van 

de ontwikkeling van de kengetallen afzonderlijk en in onderlinge samenhang, zodat de financiële 

positie en de meerjarige ontwikkeling voor de raad wordt verduidelijkt. Voor de financiële kengetallen 

zijn streefwaarden opgenomen. Dit opnemen is een eerste stap maar om dit te bereiken moet hier ook 

beleid en gericht actie op worden uitgezet. Ook moet duidelijk worden binnen welke tijdspanne dit 

wordt gerealiseerd. 

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

 maak de relaties tussen het weerstandsvermogen en de risicobeheersing en de betreffende 

programma’s (beter) inzichtelijk en benoem relevante ontwikkelingen; 

 evalueer de nieuwe werkwijze, licht de implementatie in de begroting toe en pas de 

risicobenadering indien nodig aan; 



  Verdiepingsonderzoek Sittard-Geleen     71 
 

 formuleer beleid en onderneem actie voor het bereiken van de streefwaarden bij de kengetallen;  

 breng stille reserves in beeld en formuleer hier beleid voor; 

 ga in de paragraaf uit van de situatie per 1 januari van het begrotingjaar voor de risico’s, de 

weerstandscapaciteit, de uitsplitsing van de algemene reserves en het surplus van de algemene 

reserve. 

 

 

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’s2 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 is vastgelegd in de kadernota weerstandsvermogen en risicobeheersing die in november 2019 

door de raad is vastgesteld. Deze kadernota is op 1 januari 2020 in werking getreden. Volgens de 

verordening 212 moet tenminste eenmaal per vier jaar een (bijgestelde) nota weerstandsvermogen en 

risicobeheersing door het college ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. Bij het vorige 

financieel verdiepingsonderzoek in 2016 en de daaropvolgende jaren is regelmatig gewezen op de 

noodzaak van actualisering van de nota uit 2012. De actuele nota is verwerkt in de begroting 2020. De 

paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing bij de begroting en de jaarstukken geeft inzicht in de 

verplichte onderdelen volgens het BBV.  

 

Kadernota weerstandsvermogen en risicobeheersing 

Uit de nota blijkt dat voor het versterken van het risicomanagement is uitgegaan van een 

ontwikkelperspectief dat drie fases kent: 

a. versterken risico-inventarisatie; 

b. integraal risicoleiderschap; 

                                                      

2  Alle risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd, óf die niet tot afwaardering van activa hebben geleid. En die van 

materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of de gemeentelijke financiële positie. 
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c. weerbaarheid en veerkracht.  

 

Met de actuele nota heeft de gemeente aangegeven vorm te geven aan de eerste fase van het 

ontwikkelperspectief. Hiermee vindt de noodzakelijke aanscherping plaats van de risico-inventarisatie 

voor het voldoen aan interne en externe regelgeving. Primair is de inventarisatie gericht op financiële 

risico’s binnen het eigen team of cluster. Bij fase b. staat de dialoog centraal voor alle soorten van risico’s 

voor de totale organisatie en gericht op het verbeteren van eigen sturing en prestaties. Bij weerbaarheid 

en veerkracht wordt het vizier naar de toekomst verlegd uitgaande van nationale en internationale 

ontwikkelingen. Sittard-Geleen heeft aangegeven dan vanuit risico’s en onzekerheden te kijken naar 

mogelijkheden en kansen die de organisatie wél heeft. Het doel is om deze nota een opmaat te laten zijn 

voor een uitwerking naar de fases b en c. Aanvullend heeft de gemeente opgemerkt dat medio 2020 

sprake is van fase a.   

 

De nota geeft inzicht in de interne regelgeving en hetgeen volgens de voorschriften is vereist.  

Er is ingegaan op de incidentele weerstandscapaciteit namelijk de algemene reserve, de algemene 

reserve risicobeheersing en de stille reserves. Tot de structurele weerstandcapaciteit behoren de post 

onvoorzien en de onbenutte belastingcapaciteit.  

Sittard-Geleen heeft voor de algemene reserve een bodem/norm bepaald van 2% van het 

begrotingstotaal. Het bedrag boven deze norm wordt als ‘vrije ruimte’ betiteld en is beschikbaar als 

incidentele weerstandscapaciteit. De algemene reserve risicobeheersing volgt uit de risico-inventarisatie 

(kans maal impact) aangevuld met 1% van het begrotingstotaal voor het afdekken van het restrisico. 

Deze reserve is de basis voor de risicoafdekking en moet altijd gelijk zijn aan de weerstandscapaciteit uit 

de risico-inventarisatie. Deze reserve moet altijd 100% bedragen van de benodigde weerstandscapaciteit. 

Een overschot bij deze reserve gaat naar de algemene reserve. Indien sprake is van een tekort dan wordt 

dit aangevuld vanuit de algemene reserve, stille reserves, onbenutte belastingcapaciteit of de post 

onvoorzien.  

Sittard-Geleen streeft naar een dekkingsgraad van 100% (= ratio 1) waarbij de algemene reserve 

risicobeheersing precies genoeg is om de risico’s af te dekken. Voor de ratio weerstandsvermogen is ook 

een gradering opgenomen. Bij een ratio van 1,0 < 1,4 is de waardering voldoende.    

In de nota zijn ook de stille reserves, de post onvoorzien en de onbenutte belastingcapaciteit toegelicht. 

Sittard-Geleen beschikt over stille reserves in de vorm van panden, gronden en aandelen maar daarbij is 

aangegeven dat deze niet direct verhandelaar zijn. Stille reserves zullen alleen financieel worden 

meegenomen bij de berekening van de incidentele weerstandcapaciteit als de omvang zeker is, en met 

een besluit kan worden aangetoond dat verhandeld kan worden binnen 1 jaar. Ook is daarbij aangegeven 

dat er dan taxaties moeten zijn voor de onderbouwing van de reële waarde. Wij geven in overweging om 

de stille reserves te inventariseren zodat deze inzichtelijk worden en er ook beleid voor kan worden 

ontwikkeld.    

 

De gemeente kijkt bij het aanspreken van de weerstandscapaciteit of een incidentele of een structurele 

inzet is vereist. Er is één moment in het jaar waarin een beleidsmatige verdeling van de beschikbare 

middelen plaatsvindt. Dit is bij de vaststelling van de begroting. Het opvangen van een knelpunt zal in 

eerste instantie vanuit de incidentele weerstandscapaciteit plaatsvinden, waarna een structurele 

oplossing/aanpassing gevonden moet worden bij de eerst volgende begroting. Bij de aanwending van de 

post onvoorzien is afgesproken dat eerst toetsing moet plaatsvinden aan de drie o’s. Deze staan voor 
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onvoorzienbaar, onuitstelbaar en onvermijdbaar/onafwendbaar. Ook is aangegeven dat voor aanwending 

van onvoorzien een raadsbesluit noodzakelijk is.      

 

Uitgebreid is stilgestaan bij de risico-inventarisatie met de soorten risico’s, de manieren hoe met risico’s 

om te gaan en de normering van het weerstandvermogen. Risico’s met betrekking tot 

gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen vormen onderdeel van de integrale risico-

inventarisatie. Er is ingegaan op werkwijze bij de risico’s, waarbij wordt gekeken naar de kans dat een 

risico zich voordoet en het financiële gevolg. Hierbij zijn de individuele risico’s ingedeeld in risicoklassen. 

Tevens is voor rest risico’s een ondergrens aangehouden van 1% van het begrotingstotaal. Het 

berekenen van de weerstandscapaciteit en de inschatting van de risico’s en de classificatie zijn continue 

aan verandering onderhevig en moeten regelmatig worden bijgesteld en beoordeeld.  

De manier waarop de risico’s nu worden benaderd wijkt geheel af van de werkwijze hiervoor. Met deze 

benadering wordt nu ervaring opgedaan. Wij adviseren om de werkwijze tussentijds te evalueren. Het 

risicomanagement dient door de gehele organisatie geïmplementeerd te zijn en de toepassing zal als  

laagdrempelig moeten worden ervaren. Volgens de nota zal de commissie Begroting en Verantwoording 

de opzet en werking van risicomanagement en de toepassing jaarlijks bespreken. Naast de risico’s uit de 

reguliere processen en het uitvoeren van beleid heeft de gemeente ook de ‘Regeling grote projecten’. 

Deze regeling die op specifieke wens van de raad is opgesteld, is op 30 januari 2020 vastgesteld en in 

werking getreden per 1 februari 2020. Hiermee kan de raad activiteiten aanwijzen waar meer 

toegesneden informatie voor nodig is, gelet op de kaderstellende en controlerende taak. In de regel 

hebben deze projecten ook een verhoogd risicoprofiel. Ook over deze regeling brengt de commissie 

Begroting en Verantwoording verslag uit. 

 

De omvang van de risico’s wordt twee keer per jaar (bij de begroting en bij de jaarrekening) getoetst aan 

het weerstandvermogen. Wij zien dit terug in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. 

Hiermee wordt inzicht gegeven in de verplichte onderdelen volgens het BBV.  

In de programmarapportages wordt alleen over risico’s gerapporteerd als sprake is van een verandering 

ten opzicht van hetgeen in de begroting is opgenomen. Indien nodig kan ook tussentijds informatie 

worden verstrekt. Dit betekent dat het college de raad actief en zo snel mogelijk via een raadsbrief 

informeert bij incidenten. Dit geldt voor incidenten met een zwaarwegend imago of bestuurlijk risico en bij 

afwijkingen boven de € 250.000.  

Indien het weerstandsvermogen onder de streefwaarde van 100% ligt, krijgt het college de opdracht te 

zorgen dat bij de eerstvolgend tussentijdse rapportage de waarde weer wordt bereikt.   

 

Paragraaf begroting  

In de begroting 2020 is in de paragraaf uitvoerig ingegaan op het beleid zoals dit is vastgelegd in de 

kadernota weerstandsvermogen en risicobeheersing. De risico’s zijn gekwantificeerd en afgezet tegen de 

beschikbare weerstandscapaciteit. Hierbij is gerekend met de algemene reserve risicobeheersing, de 

post onvoorzien (€ 100.000) en de onbenutte belastingcapaciteit (€ 0). Specifieke risico’s die via 

bestemmingsreserves worden afgedekt heeft Sittard-Geleen niet in het weerstandsvermogen 

opgenomen. Dit is conform het gemeenschappelijk financieel toezichtkader 2020. Bestemmingsreserves 

zoals de algemene reserve grondexploitatie en de risicoreserve mogen geen deel uitmaken van de 

weerstandscapaciteit. Voor risico’s die niet individueel kwantificeerbaar zijn is meerjarig een restrisico 

opgenomen van 1% van het begrotingstotaal. Hiervoor is met een benodigd bedrag gerekend van  

€ 3,2 miljoen.   
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De gekwantificeerde risico’s inclusief restrisico en de weerstandscapaciteit (algemene reserve 

risicobeheersing) zijn meerjarig gepresenteerd voor 2018 tot en met 2023. De dekkingsgraad bedraagt 

100% voor de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023. Dit wil zeggen dat de ratio 1,0 is.       

 

Ook is het verloop van de algemene reserve meerjarig in tabelvorm gepresenteerd. Hierbij zijn het 

begrotingstekort van 2020 en de geraamde overschotten voor de meerjarenraming verwerkt. Er is een 

onderverdeling gegeven van de algemene reserve risicobeheersing en de algemene reserve. Bij de 

algemene reserve moet rekening worden gehouden met een ondergrens van 2% van het 

begrotingstotaal. Deze ondergrens is berekend op € 6,4 miljoen. Zoals ook bij paragraaf 3.2 is toegelicht 

is bovenop de ondergrens van de algemene reserve een surplus berekend van € 5,6 miljoen begin 2020 

oplopend naar € 9,1 miljoen begin 2023.  

 

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 als 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 2018, de begroting 2019 en voor de begroting 2020 en 

meerjarenraming 2021-2023. De begroting biedt dit inzicht waarbij per kengetal een inhoudelijke 

toelichting is opgenomen. Sittard-Geleen heeft ook de streefwaarden zoals die in de verordening 212 zijn 

opgenomen in de paragraaf overgenomen. De uitkomsten en ook de kleur die de gemeente heeft 

gekozen laten zien dat de cijfers afwijken ten opzichte van de streefwaarden. De uitkomsten vallen twee 

keer in de categorie rood (onvoldoende/veel risico) dit is met name bij de solvabiliteitsratio (10% 2020 op 

basis van een geactualiseerde berekening) en bij de belastingcapaciteit (109%). De netto schuldquote 

(120% geactualiseerd) en de gecorrigeerde netto schuldquote (120% geactualiseerd) heeft  

Sittard-Geleen in de categorie oranje ondergebracht (voldoende/voorzichtigheid geboden).  

 

Voor de (netto) schuldquote is een streefwaarde opgenomen van <130%. Voor de solvabiliteitsratio 

bedraagt de streefwaarde >20% en bij de belastingcapaciteit streeft de gemeente naar een ratio <105%. 

Streefwaarden opnemen is een eerste stap, maar om dit te bereiken moet hier beleid en gericht actie op  

worden uitgezet. Ook moet duidelijk worden binnen welke tijdspanne de gemeente dit gaat realiseren. 

De ontwikkeling in de tijd is bij de kengetallen van belang en waardoor deze ontwikkeling is/wordt 

veroorzaakt. Tevens is de samenhang tussen de kengetallen relevant. Hetgeen de wetgever beoogt is 

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

Uit de paragraaf blijkt dat de gemeente voornemens is de streefwaarden vanaf de begroting 2021 te 

betrekken bij de analyse van de ontwikkeling van de kengetallen afzonderlijk en in onderlinge 

samenhang. Hiermee wil Sittard-Geleen de financiële positie van de gemeente en de meerjarige 

ontwikkeling voor de raad verduidelijken. In de paragraaf is ook verwezen naar de actuele verordening 

212 waarin een en ander ook zo is verwoord.  

 

Bij de stuurinformatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau scoort de gemeente gemiddeld 

goed. Verdere verbetering is mogelijk door concrete relaties te leggen tussen het weerstandsvermogen 
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en risicobeheersing en de programma’s. Ook het ingaan op relevante ontwikkelingen draagt hieraan bij, 

zodat tijdig adequate actie kan worden uitgezet. De beleidsinformatie in de paragraaf voldoet grotendeels 

aan het BBV en de verordening 212. De lezer wordt gemiddeld goed geïnformeerd. Nu ervaring wordt 

opgedaan met een ander systeem van risicomanagement, is tussentijds evalueren belangrijk. Er moet 

een goede inbedding zijn binnen de hele organisatie, waarbij risico’s in een zo vroeg mogelijk stadium 

worden gesignaleerd. 
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4.3. Onderhoud kapitaalgoederen 

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

Onderhoud 

kapitaalgoederen 

 

  Goed Goed Goed   

 

 

Conclusie 

In het coalitieakkoord is opgenomen dat de openbare ruimte en de aanwezige basisvoorzieningen in 

dorpen en wijken van belang zijn voor de leefbaarheid. Het groen in de openbare ruimte bepaalt in 

belangrijke mate of de woonomgeving aantrekkelijk is. Volgens het akkoord uit 2018 wordt niet bezuinigd 

op het onderhoud in de openbare ruimte. Ook zal de gemeente het toezicht en de controle op de 

uitvoering van het onderhoud versterken. Als gevolg van de financiële situatie heeft de raad bij de 

begroting 2019 wel besloten te bezuinigen op het onderhoud van de openbare ruimte. Hierbij is het 

onderhoudsniveau in de gehele gemeente verlaagd naar het niveau ‘laag’ dat is niveau C volgens de 

CROW normeringssystematiek.  

In het addendum bij het coalitieakkoord (2020) is aangegeven dat de gemeente zich bewust is van 

toenemende irritaties en klachten onder de inwoners. Ook ligt het risico van verloedering op de loer. 

Sittard-Geleen geeft aan dat bij een ‘laag’ beheerniveau kansen liggen voor de inwoners om zelf initiatief 

te nemen op het gebied van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Bij het vaststellen van de 

nota Onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte 2020-2023 heeft de raad ook besloten in te stemmen 

met de gewijzigde koers van de Tuinman (beleidsnota). Dit betekent dat de inzet niet langer gericht is op 

het realiseren van wijkbeheerplannen, maar op het versterken van een continue dialoog met de wijken 

en de dorpen en het stimuleren en faciliteren van bewonersinitiatieven.  

 

De door de raad in november 2019 vastgestelde kadernota Onderhoud kapitaalgoederen openbare 

ruimte 2020-2023 is gebaseerd op het rapport Basis integraal beheerplan openbare ruimte (IBOR)  

2020-2023. Het IBOR heeft betrekking op verhardingen groen, reiniging, straatmeubilair en bebording, 

spelen, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties, vijvers en waterelementen en civiele 

kunstwerken (bruggen, tunnels e.d.). Uit het plan blijkt dat een volgende stap een noodzakelijke 

verdiepingsslag is. Hiermee moeten financiële en technische risico’s verder worden beperkt. Tevens 

moet de beheerorganisatie een kwantitatieve en kwalitatieve professionaliseringsslag. 

De raad heeft in november 2019 ook een motie ‘verhogen beheerniveau’ aangenomen. Na de uitwerking 

van deze motie wordt inzichtelijk hoeveel extra middelen nodig zijn bij een hoger kwaliteitsniveau van de 

openbare ruimte, geduid als schoon, heel en veilig. Voor groen en reiniging in de woonwijken wordt het 

beheerniveau dan ‘basis’. In de centra gaat het niveau dan naar ’hoog’. Ook moet duidelijkheid komen in 

eventuele eenmalige transitiekosten. Uit aanvullende informatie blijkt dat een eerste indicatie van de 

financiële impact volgt in de begroting 2021.  

 

Ons is medegedeeld dat het actuele IBOR financieel is vertaald in de begroting 2020 en 

meerjarenraming. Dit geldt tevens voor de eveneens in november 2019 vastgestelde kadernota vastgoed 

en accommodaties. De onderhoudsplannen van de schouwburg, parkeergarages en schoolgebouwen 

zijn van 2015 en 2016 en moeten worden geactualiseerd. Ons is medegedeeld dat de schouwburg en 
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parkeren gepland staan voor 2021. Een huisvestingsplan voor onderwijs is in de maak. Ook wordt 

gewerkt aan een visie op vastgoed. Na vaststelling van deze visie in 2020 volgt in 2021 de actualisering.  

In de begroting is ook opgenomen dat de financiële situatie een sanering vergt van accommodaties, 

scholen en sportterreinen als een duurzame voortzetting niet kan worden onderbouwd. Gelet op de 

teruglopende gebruikers en leden van verenigingen zal samenwerking/samengaan onontkoombaar zijn.  

 

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.  

De plannen in Sittard-Geleen zijn nu met uitzondering van het GRP actueel. Aanvullend is ons 

medegedeeld dat een nieuw GRP in 2021 aan de raad wordt aangeboden voor vaststelling en niet zoals 

eerder voorgenomen in 2020. Het nieuwe plan wordt gebuikt voor de tariefbepaling van 2022. 

De plannen actueel houden is een aandachtspunt. Maar dat geldt ook voor het uitvoeren van de plannen, 

zeker als sprake is van achterstallig onderhoud. Het direct actualiseren van plannen is noodzakelijk als 

budgetten zijn gemuteerd als gevolg van toevoegingen en/of bezuinigingen. Ook is het van belang dat in 

de paragraaf op een transparante wijze alle informatie is opgenomen. Dat geldt voor wat het IBOR 

betreft ook voor de herstelmaatregelen, de noodzakelijke verdiepings- en professionaliseringsslag die 

plaatsvinden en de voortgang van de plannen. De informatie uit de in november vastgestelde plannen 

ontbreekt in de begroting 2020. Wij vertrouwen erop dat in de begroting 2021 per plan een toelichting is 

opgenomen. Hiervoor zijn aanbevelingen opgenomen.  

Wij constateren dat bij kapitaalgoederen mogelijk sprake is van risico’s. Het opvolgen/uitvoering geven 

aan de plannen door de raad besloten is cruciaal. Dit geldt ook voor de verdere verdieping en verdere 

actualisering en een heldere rapportering. Ongewenste verrassingen moet de gemeente trachten te 

voorkomen.       

  

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

 leg in de paragraaf een relatie met het coalitieakkoord en/of addendum; 

 besteed expliciet aandacht aan externe en interne ontwikkelingen en de consequenties hiervan voor 

het beleid; 

 laat de raad zo snel mogelijk in 2021 het GRP vaststellen en vertaal de financiële (meerjarige) 

consequenties in een begrotingswijziging 2021;  

 breng informatie over de kapitaalgoederen bij elkaar in de paragraaf. Ga in op de door de raad 

gekozen kwaliteitsnorm, de herstelmaatregelen en de noodzakelijke verdiepings- en 

professionaliseringsslag; 

 voorkom dat uitgesteld onderhoud leidt tot achterstallig onderhoud; 

 evalueer, zoals in de verordening 212 is opgenomen, elk plan door een actualisatie in de begroting. 

Licht in de paragraaf toe als van plannen wordt afgeweken, maar ook of het plan gevolgd is; 

 besteedt zoals het BBV voorschrijft aandacht aan de voortgang van het geplande onderhoud;  

 ga in de paragraaf en alle plannen in op onderhoudslasten en vervangingsinvesteringen. Geef ook 

informatie over relevante reserves en voorzieningen;  

 actualiseer de onderhoudsplannen voor de schouwburg, de parkeergarages en 

onderwijshuisvesting in 2021; 

 zorg ervoor dat de plannen actueel blijven, actualiseer ze elke vier jaar en laat de raad ze 

vaststellen, zodat aan de verordening 212 wordt voldaan. Voor het beleidsplan Stedelijk 

Watermanagement/Gemeentelijk Rioleringsplan is nu 6 jaar opgenomen. Volg het GTK als van een 
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termijn dan 5 jaar wordt afgeweken. Dan moet de raad de motivering vaststellen met 

verantwoording in de paragraaf.  

 

 

Waarom onderzoek naar onderhoud kapitaalgoederen? 

Raadsleden worden vaak aangesproken op onderhoud kapitaalgoederen. Loszittende stoeptegels, gaten 

in de wegen, slecht onderhouden gebouwen. Onderhoud is belangrijk, maar niet elk individueel onderdeel 

hoeft te worden besproken. Met de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen krijgt de raad de mogelijkheid 

kaders te stellen voor onderhoud van infrastructuur (wegen, water, riolering, kunstwerken), voorzieningen 

(groen, verlichting, sportfaciliteiten) en gebouwen.  

 

Daarnaast zijn kapitaalgoederen van belang voor realisatie van gemeentelijke programma’s, zoals milieu, 

onderwijs en verkeer. De meeste kapitaalgoederen vervullen daarbij een belangrijke rol. Een integrale 

afweging tussen aanwezigheid van kapitaalgoederen, kwaliteitsniveau, onderhoud en visie is van 

strategisch belang voor de gemeente, en voor de financiële positie.  

 

Een aantal van de taken, waarop kapitaalgoederen betrekking hebben, is verplicht. Zo heeft de gemeente 

een wettelijke plicht rondom riolering en onderhoud van wegen. Achterstallig onderhoud kan leiden tot 

risico’s en daarbij mogelijke aansprakelijkstelling van de gemeente. Bovendien kan het leiden tot  

kapitaalvernietiging. 

 

Er is enige keuzevrijheid bij onderhoud kapitaalgoederen. De raad kan kiezen uit kwaliteitsniveaus bij 

onderhoud. Het is van belang dat de raad zich binnen een periode van vier jaar ten minste één keer buigt 

over de vraag welke kwaliteitsniveaus passend worden gevonden.  

Oftewel: welke kwaliteit wil de raad, wat gaat dat kosten, nu en in de toekomst? 

  

Met het onderhouden van kapitaalgoederen zijn forse bedragen gemoeid die structureel ten laste van de 

gemeentelijke begroting komen. Een zo volledig mogelijk overzicht én onderbouwing van deze kosten zijn 

daarom van groot belang voor een goed inzicht in de financiële positie. Lasten van instandhouding 

(onderhoud en vervanging) moeten realistisch zijn geraamd, conform beheerplannen. Verschuiven van 

lasten naar de toekomst is geen echte oplossing van een financieel probleem en moet daarom worden 

voorkomen. Kwalitatief goede beheerplannen zijn daarom belangrijk.  

 

Onderzoek en bevindingen 

Volgens het coalitieakkoord wordt niet bezuinigd op het onderhoud in de openbare ruimte. Ook zal de 

gemeente het toezicht en de controle op de uitvoering van het onderhoud versterken. Bij de 

groenvoorziening wordt een impuls gegeven aan de werkzaamheden in de openbare ruimte met 

leerwerkervaringsplaatsen. Openbare ruimte met openbaar groen bepaalt in belangrijke mate of de 

woonomgeving aantrekkelijk is. Ook is in het akkoord opgemerkt dat de leefbaarheid in de dorpen en 

wijken in belangrijke mate wordt bepaald door de aanwezige basisvoorzieningen. De financiële situatie 

vergt een sanering van accommodaties, scholen en sportterreinen als een duurzame voortzetting niet kan 

worden onderbouwd. Voortzetting hangt samenhangt met oplossingen voor de continuïteit van de 

verenigingen. Gelet op de teruglopende gebruikers en leden van verenigingen zal 

samenwerking/samengaan onontkoombaar zijn. De criteria uit het beleidskader toekomstvisie duurzame 

accommodaties worden als uitgangspunt genomen voor de keuzes.  
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In het addendum bij het coalitieakkoord is gewezen op de financiële situatie waardoor het noodzakelijk is 

geweest per 2019 te bezuinigen op het onderhoud van de openbare ruimte. Het onderhoudsniveau in de 

gehele gemeente is verlaagd naar het niveau ‘laag’. De gemeente is zich ervan bewust, dat de irritaties 

en klachten onder de inwoners toenemen en het risico van verloedering op de loer ligt. Hierbij is 

opgemerkt dat er ruimte is om via de kaderbrief 2020 extra geld beschikbaar te stellen voor het 

groenonderhoud en reiniging. De raad heeft een motie ‘verhogen beheerniveau’ aangenomen. Na de 

uitwerking van deze motie wordt inzichtelijk hoeveel extra middelen nodig zijn bij een hoger 

kwaliteitsniveau waarbij de openbare ruimte geduid is als schoon, heel en veilig. Overigens blijft de 

gemeente gelet op het onderhoudsniveau C wat betreft ‘heel en veilig’ alert dat er geen onveilige situaties 

ontstaan en kapitaalvernietiging wordt voorkomen.   

 

In de begroting is bij een drietal programma’s verwezen naar kaderstelling van kapitaalgoederen. Op 

onderdelen is hierbij ook inhoudelijk ingegaan op plannen en op nadere uitwerkingen die nog gaan 

plaatsvinden. Op strategisch niveau scoort Sittard-Geleen gemiddeld goed. De strategische 

stuurinformatie kan verder worden verbeterd door in de paragraaf een relatie te leggen met het 

coalitieakkoord en/of addendum. Dat geldt ook voor het in de paragraaf per plan duidelijk ingaan op 

interne en externe ontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor het huidige beleid.  

 

In de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen zijn de kapitaalgoederen gerubriceerd in: 

- infrastructuur en voorzieningen; 

- gebouwen en haven; 

- interne bedrijfsmiddelen. 

In een schema zijn de plannen gepresenteerd met daarbij aangegeven of ze door de raad zijn 

vastgesteld en in welk jaar. Hierbij is ook opgenomen dat de financiële consequenties zijn vertaald in de 

begroting en dat er, met uitzondering van de sportaccommodaties, geen achterstallig onderhoud is. De 

gemeente heeft aanvullend opgemerkt dat de financiële consequenties ook in de meerjarenbegroting zijn 

verwerkt. In het opgenomen schema is nog uitgegaan van het IBOR (integraalbeheerplan openbare 

ruimte) 2016. Het verlagen van het beheerniveau maakt een actualisering van het plan noodzakelijk. Het 

geactualiseerde IBOR 2020-2023 is in november 2019 door de raad vastgesteld.  

 

In de paragraaf is conform de aangebrachte rubricering toelichting gegeven per kapitaalgoed. Hierbij is 

stilgestaan bij de kwaliteit en beheer openbare ruimte en de (boven)regionale samenwerking 

afvalwaterbeheer en watermanagement. Bij gebouwen en havens is toelichting opgenomen voor de 

ontwikkeling vastgoedbeheer, sportaccommodaties, onderwijshuisvesting, havens en woonwagens.  

Bij de interne bedrijfsmiddelen is ingegaan op facilitaire services en ambtelijke huisvesting en 

automatisering en dataservices. Ook zijn de geplande projecten voor 2020 van IBOR- en 

afvalwaterprojecten opgenomen. Deze volgen uit inspecties van bijvoorbeeld wegen en riolering, 

metingen rondom het beheer van de openbare ruimte, meldingen van inwoners en gebiedskennis van 

medewerkers.  

De gemeente probeert IBOR en Rioleringsprojecten te combineren. Hierbij wordt ook gekeken wat de 

invloed is op de planning van de aanleg van het Groene Net in de openbare ruimte.    

Opgemerkt is dat bij het document ‘Trots op onze tuin’ de ambitie is opgenomen de inwoners, binnen de 

beschikbare middelen, in de nabije toekomst mee te laten praten over maatwerk in de kwaliteit van het 

beheer en onderhoud in hun wijk of dorp. Zoals hiervoor aangegeven is als onderdeel van de 

ombuigingen in de begroting 2019 het onderhoudsniveau voor de hele gemeente verlaagd naar C niveau 



  Verdiepingsonderzoek Sittard-Geleen     80 
 

(‘laag’). In de begroting is opgemerkt dat het ook bij dit niveau van belang is dat inwoners zich meer 

betrokken voelen en eigenaarschap tonen. Hiervoor wil de gemeente, in het verlengde van de 

tuinmanaanpak, continue de dialoog met de inwoners blijven zoeken. 

Bij de toelichting van de plannen is ingegaan op de door de raad gekozen kwaliteitsniveaus.  

De exploitatiebudgetten 2020 en de beschikbare kredieten voor vervanging zijn in een tabel 

gespecificeerd weergegeven voor infrastructuur (wegen, verkeersmaatregelen, riolering, kustwerken en 

verkeersregelinstallaties), voorzieningen (groen -nader uitgesplitst-, verlichting, speelvoorzieningen  

-uitgesplitst-) en panden (gebouwen -uitgesplitst-, sportgebouwen, parkeergebouwen en 

onderwijsgebouwen). 

 

Volgens de in november 2019 vastgestelde verordening 212 moet het plan voor de openbare ruimte en 

voor de gebouwen elke 4 jaar aan de raad worden aangeboden voor vaststelling. Voor het beleidsplan 

Stedelijk Watermanagement/Gemeentelijk Rioleringsplan geldt een termijn van 6 jaar. Wij merken op dat 

volgens het gemeenschappelijk financieel toezichtkader voor een recent plan een termijn van maximaal 5 

jaar geldt. Deze termijn is een richttermijn waarvan de raad gemotiveerd  kan afwijken. Een gemotiveerde 

afwijking moet zijn geautoriseerd door de raad en verantwoord in de paragraaf Onderhoud 

kapitaalgoederen. In de verordening 212 staat dat bij de begroting en de jaarstukken naast de verplichte 

onderdelen van het BBV ook moet worden gerapporteerd over de voortgang van het geplande 

onderhoud, de omvang van het achterstallig onderhoud en de inloop hiervan. Tevens dient volgens de 

verordening 212 bij de begroting elk plan middels een (jaarlijkse) evaluatie geactualiseerd te worden. In 

het verlengde van de verordening 212 en het BBV vragen wij aandacht voor het realiseren van het 

geplande onderhoud en het opnemen van een toelichting als van de plannen wordt afgeweken.  Ook als 

het plan is gevolgd en volledig financieel vertaald in de begroting en meerjarenraming is dit relevant om 

op te nemen.  

 

Uit de jaarrekening 2019 blijkt dat er geen achterstallig onderhoud meer is. Naast het reguliere 

onderhoud vinden ook vervangingsprojecten plaats waar afgerond € 7,8 miljoen krediet (exclusief 

investeringen vanuit het beleidsplan stedelijk watermanagement/gemeentelijk rioleringsplan) voor is 

toegekend. Hiervan is in 2029 € 6 miljoen (77%) uitgegeven. De meeste van de geplande projecten, op 

een drietal na, zijn in 2019 in voorbereiding genomen of in uitvoering gegaan. Daarbij is vermeld dat de 

resterende uitgaven in 2020 en verder doorlopen.    

 

De stuurinformatie op tactisch en operationeel niveau voldoet in ruime mate aan de eisen die het BBV 

stelt. Gelet op de eigen verordening 212 is een verbetering nodig. De score is een krappe goed waarbij 

aanbevelingen zijn opgenomen die het (financiële) inzicht en de transparantie bevorderen. Bovendien is 

het van belang dat plannen actueel blijven én dat ze worden uitgevoerd. De plannen in Sittard-Geleen 

zijn, met uitzondering van het GRP, actueel. Het nieuwe GRP wordt niet zoals eerder aangegeven voor 

het einde van dit jaar maar in 2021 aan de raad aangeboden ter vaststelling. Het financiële inzicht kan 

worden verbeterd door bij de afzonderlijke kapitaalgoederen en (beheer)plannen ook aandacht te 

besteden aan relevante reserves en voorzieningen.     

 

Onderstaand is per plan een toelichting gegeven. Hierbij is informatie gebruikt uit de begroting 2020, de 

2e programmarapportage 2020, de jaarrekening 2019 en de afzonderlijk door de raad vastgestelde 

plannen.  
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Beleidsplan Afvalwater Westelijke Mijnstreek 2015-2020 en Kostendekkingsplan Sittard-Geleen 

Het beleidsplan is in november 2014 door de raad vastgesteld. In 2013 is binnen de regio Westelijke 

Mijnstreek een proces in gang gezet dat geresulteerd heeft in één gezamenlijk beleids- en 

uitvoeringskader voor het afvalwaterbeheer. Op lokaal niveau heeft daarna vertaling plaatsgevonden in 

verschillende projectplannen en kostendekkingsplannen per gemeente. Deze vier plannen tezamen 

vormen het beleidsplan Stedelijk Watermanagement/Gemeentelijk rioleringsplan (GRP). 

Het beleidsplan en kostendekkingsplan zijn kaderstellend en behoren tot de bevoegdheid van de raad. 

De uitvoeringsdocumenten beheerplan en projectplan worden vastgesteld door het college.   

In het beleidsplan is ingegaan op de drie zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater. De 

kosten voor het (afval)waterbeheer blijven stijgen, onder andere door riolering die de komende 20-30 jaar 

vervangen of gerenoveerd moeten worden. Gemeenten werken in regionaal verband samen met 

waterschappen. Samenwerking acht men van belang voor het realiseren van besparingen waardoor 

stijgende kosten kunnen worden beteugeld. Tevens wordt met de samenwerking kwaliteitsverbetering 

beoogd en het verminderen van de kwetsbaarheid. De kostendekkingsplannen en de projectplannen 

worden per gemeente ingevuld.  

    

Uit het kostendekkingsplan blijkt dat de personele capaciteit 1,5 fte lager is berekend dan het benodigd 

aantal. Opgemerkt is dat met name het aandeel personeel binnendienst relatief laag is.  

De uitgaven zijn weergegeven voor een periode van 75 jaar. De totale vervangingswaarde van riolering is 

berekend op bijna € 500 miljoen waarvan 98% bestaat uit vrijvervalriolering (€ 485 miljoen).   

Vermeld is dat het rioolheffingtarief € 242,00 moet bedragen zodat de rioolheffing over 75 jaar 

kostendekkend is.  

Elk jaar opnieuw wordt het kostendekkendtarief bekeken. Over de periode 2015-2089 ligt het tarief tussen 

de € 179,50 en € 261,00. Voor 2016 was een tarief berekend van € 183,10. Voor 2017 tot en met 2019 

waren de tarieven achtereenvolgend € 179,50, € 179,20 en € 172,70. Na de dalingen van de afgelopen 

drie jaar geldt voor 2020 een stijging waarbij het tarief voor 2020 is berekend op € 185,20. In het 

oorspronkelijke kostendekkingsplan zou het tarief voor 2020 inmiddels rond de € 205,00 liggen.  

Ons is medegedeeld dat de daling van het tarief rioolrecht van de afgelopen drie jaar het gevolg is van 

onderuitputting en egalisatie.  

In het beleidsplan is de koers uitgezet om ambities waar te maken. In hoeverre of de doelstellingen 

worden behaald wil de gemeente monitoren. Voor de periode 2015-2020 is jaarlijks afgerond € 5 miljoen 

berekend voor vervangings- en verbeteringsinvesteringen voor o.a. de hoofdriolering, huisaansluitingen, 

vervangen van pompen, gemalen en elektromechanische installaties. Investeringen worden afgeschreven 

over een periode van 15 tot 40 jaar. Kapitaallasten beginnen één jaar na de investering en in het jaar van 

uitvoering wordt een half jaar rente meegerekend. In de rioolheffing is rekening gehouden met de 

kapitaallasten van de investeringen. Sittard-Geleen werkt met een voorziening riolering. Op 1-1-2020 

bedraagt het saldo van deze voorziening volgens de begroting afgerond € 1,7 miljoen. Voor 2020 en 

2021 zijn onttrekkingen geraamd van € 360.000. Naast de voorziening is ook een bestemmingsreserve 

riolering die op afgerond € 173.000 is geprognosticeerd. Volgens de jaarrekening  2019 heeft nog een 

onttrekking plaatsgevonden waardoor het saldo van de reserve op 1-1-2020 € 38.000 bedraagt. De 

voorziening riolering is in de jaarrekening 2019 becijferd op afgerond € 1,4 miljoen.   

De accountant heeft in het verleden (accountantsverslag jaarrekening 2015) aandacht gevraagd voor het 

inzichtelijk maken van de resultaten rondom riolering. Per component moet duidelijk worden of het 

resultaat aan een bestemmingsreserve moeten worden toegevoegd dan wel aan de voorziening voor 

riolering. Hierbij is geadviseerd het rioleringsplan aan te passen aan de vereisten zoals opgenomen in de 
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notitie riolering van de commissie BBV. Besluitvorming over de inzet van de gevormde voorzieningen 

voor tariefegalisatie of ter dekking van kapitaallasten is aan de raad. In de jaarrekening 2019 is toegelicht 

dat € 3,5 miljoen (75%) aan investeringen is uitgegeven. Ook is vermeld dat nagenoeg alle geplande 

(afval)waterprojecten zoals opgenomen in de begroting in 2019, in voorbereiding of in uitvoering zijn.  

Één gecombineerd project IBOR/GRP project wordt in 2020 gestart en de resterende uitgaven lopen door 

in 2020 en verder. Aanvullend is ons medegedeeld dat een geactualiseerd GRP in 2021 aan de raad 

wordt aangeboden voor vaststelling en niet zoals eerder voorgenomen in 2020. Het nieuwe plan wordt 

gebuikt voor de tariefbepaling van 2022. 

 

Nota onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte 2020-2023 en het IBOR 2020-2023 

De nota onderhoud kapitaalgoederen die in november 2019 door de raad is vastgesteld is gebaseerd op 

het Basis Integraal Beheerplan Openbare ruimte Sittard-Geleen (IBOR) 2020-2023. Het IBOR heeft 

betrekking op verhardingen, groen, reiniging, straatmeubilair en bebording, spelen, openbare verlichting 

en verkeersregelinstallaties, vijvers en waterelementen en civiele kunstwerken (bruggen, tunnels e.d.).   

Het uitvoeren van het IBOR luistert zeer nauw omdat het kwaliteitsniveau door de raad is vastgesteld op 

laag dat wil zeggen C-niveau. Hierbij merken wij op dat C ook het minimumniveau is om 

kapitaalvernietiging te voorkomen.  

Bij de actualisering van het plan is gebleken dat aanvullende middelen in de exploitatie nodig zijn voor het 

onderhoud. Voor 2020 is dit € 2,8 miljoen aflopend naar € 1,7 miljoen in 2023. Hierbij is gekozen voor een 

gefaseerde ingroei omdat de beheerorganisatie een kwantitatieve en kwalitatieve 

professionaliseringsslag moet maken. Naast de bestaande beheerorganisatie wordt een aparte 

projectorganisatie met externen ingesteld. Voor 2020 en 2021 zijn 50% en 75% van de aanvullende 

middelen geraamd en vanaf 2022 het volledige bedrag.  

Ook is sprake van € 14,2 miljoen aan uitgesteld onderhoud. Hierbij is aangegeven dat het levensduur 

verlengende maatregelen betreffen die geactiveerd kunnen worden. In de begroting 2020 en 

meerjarenraming is eveneens via een ingroeimodel rekening gehouden met realisering binnen 4 jaar, dat 

wil zeggen uiterlijk in 2023. In de brief van Gedeputeerde Staten aan de raad over de toezichtvorm voor 

2020 is opgemerkt dat voorkomen moet worden dat uitgesteld onderhoud resulteert in achterstallig 

onderhoud, dit gelet op het kwaliteitsniveau dat niet mag dalen naar D. Kapitaalvernietiging en onveilige 

situaties moeten altijd worden vermeden.  

In het IBOR 2020-2023 dat door een extern bureau is opgesteld, is een belangrijk aandachtspunt 

meegegeven om financiële en technische risico’s verder te beperken. Opgemerkt is dat het areaal op 

hoofdlijnen goed in beeld is, maar dat voor sommige onderdelen een verdiepingsslag nodig is om de 

genoemde risico’s verder te beperken. Ook is een professionalisering van de organisatie de komende 

jaren belangrijk, omdat bij beheer op een laag niveau strakker gestuurd moet worden op risico’s.  

Sittard-Geleen heeft aangegeven hiermee aan de slag te gaan en ook de noodzakelijke verdiepingsslag 

te zullen maken. In het rapport zijn hiervoor handvaten beschreven: ‘Stappenplan: De basis op orde 

houden’. Zeven onderwerpen maken deel uit van het stappenplan. Per onderwerp zijn de benodigde 

acties voor 2020 en 2021 helder weergegeven. Enkele voorbeelden zijn: Inspecteer het hele areaal. Laat 

de financiële administratie volledig aansluiten op het beheer in de praktijk. Zorg voor een regelmatige 

evaluatie en communiceer hier met het bestuur over. Zorg voor heldere taken, rollen en 

verantwoordelijkheden zodat data en informatie niet alleen op orde komt maar dit ook blijft.  

In het raadsvoorstel van het IBOR is aangegeven dat geprobeerd is op zo kort mogelijke termijn inzicht te 

geven in de stand van zaken en hetgeen nodig is voor de komende jaren. Hierbij is in het rekenmodel 

uitgegaan van een realistisch scenario op basis van de toen bekende gegevens. De in theorie berekende 
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benodigde middelen (exploitatie en investeringen) zijn in principe maximale bedragen. Voor het verkrijgen 

van meer duidelijkheid is een verdiepingsslag nodig. Het plan wordt gezien als een eerste aanzet om de 

‘basis op orde’ te brengen. Een volgende stap is het verder uitwerken per hoofdbeheergroep. 

De beheerorganisatie zal kwantitatief en kwalitatief snel een professionaliseringsslag moeten maken, 

ongeacht het beheerniveau. Ook hier is opgemerkt dat zeker bij het beheerniveau laag strakker op 

risico’s moet worden gestuurd omdat dit het laagst verantwoorde beheerprogramma niveau is.          

 

In de begroting 2020 is bij hoofdstuk 3 Investeringsprogramma 2020-2023 ingegaan op de 

vervangingsinvesteringen van het IBOR. Vanaf de kadernota 2015 wordt hiervoor jaarlijks € 7,8 miljoen 

opgenomen. Bij de verlaging naar het kwaliteitsniveau Laag/C bij de begroting 2019 is de 

investeringsruimte met jaarlijks € 1 miljoen. verlaagd. Tijdens de actualisering van het IBOR in 2019 is 

deze verlaging gecorrigeerd/teruggedraaid naar € 7,8 miljoen. Uit het nieuwe plan is ook gebleken dat 

met name bij verhardingen herstelmaatregelen nodig zijn. Hiervoor is een aanvullend investeringsbedrag 

nodig van € 14,2 miljoen. Dit investeringsbedrag is uitgesmeerd over de jaren 2020 tot en met 2023. 

Volgens de gemeente is sprake van uitgesteld onderhoud. Hiervoor zijn respectievelijk € 2,13 (2020),  

€ 4,97 (2021), € 3,55 (2022) en € 3,55 miljoen (2023) opgenomen. Tevens is voor 2020 nog aanvullend 

vanuit de kaderbrief 2017/begroting 2018 € 1 miljoen beschikbaar gesteld en voor 2021 nog  eens  

€ 0,5 miljoen. 

x € 1 mln. 2020 2021 2022 2023 

Bij de Voortgang van grote dossiers is in de 2e rapportage 2020 ingegaan op het IBOR. Voor het 

realiseren van het beheerniveau laag zijn niet alleen extra exploitatiemiddelen nodig, maar ook 

herstelmaatregelen. Voor het herstel is € 14,2 miljoen beschikbaar voor vier jaar op basis van een 

ingroeimodel. Met het herstel wordt in 2020 gestart. Per onderdeel van het IBOR wordt een inventarisatie 

gemaakt. Hierbij is opgemerkt dat de opgave groter is dan waarvan is uitgegaan.  

Voor de gewenste en noodzakelijke verdere verdieping moet het beheersysteem opnieuw worden 

ingericht. Het proces versnellen wordt moeilijk geacht, omdat deskundig personeel volgens de gemeente 

moeilijk te werven is. De omvang en doorlooptijd verschilt per discipline waardoor de beheerplannen 

gefaseerd zullen worden opgeleverd. Opgemerkt is dat per beheergroep begonnen is met het opstellen 

van een programma van eisen, waar de inspecties en inventarisaties aan moeten voldoen en wat ze 

moeten opleveren. Zodra hier duidelijkheid over is kan de opgave gekwantificeerd worden in tijd en geld. 

De gemeente heeft hier aanvullend bij opgemerkt dat tot medio september alleen een melding is gemaakt 

over asfalt en dit in de P&C stukken van november 2020 wordt meegenomen.   

 

Wij merken op dat ook informatie over de herstelmaatregelen, de noodzakelijke verdiepingslag die 

plaatsvindt en de voortgang deel moeten uitmaken van de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. Dit 

geldt tevens voor de motie van de raad voor het gevraagde inzicht in de structurele meerkosten voor het 

verhogen van het beheerniveau. De motie heeft betrekking op groen en reiniging in de woonwijken van 

Laag naar Basis en voor de centra van Basis naar Hoog. Hierbij moet ook inzicht worden geboden in 

eventuele eenmalige transitiekosten. Ook is opgemerkt dat zoals in het IBOR-plan is opgenomen, de 

basis op orde brengen de hoogste prioriteit heeft. Inmiddels is gebleken dat voor dit inzicht een koppeling 

nodig is met andere systemen. Hierbij zijn technische onvolkomenheden gesignaleerd die erg veel tijd en 

energie kosten. Zelfs het inhuren van kennis en kunde is door krapte op de arbeidsmarkt een probleem. 

Een eerste indicatie van de financiële impact vóór het zomerreces is niet haalbaar gebleken.  
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Aanvullend is ons medegedeeld dat de financiële impact van een hoger beheerniveau in beeld is 

gebracht en via de begroting 2021 aan de raad wordt voorgelegd. Afgerond gaat het om € 1,3 miljoen 

exploitatielasten op jaarbasis.   

 

Vastgoed en accommodaties  

De raad heeft in november 2019 ingestemd met de uitkomsten van de Integrale Inspecties en Duurzaam 

Meerjaren Onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen (DMJOP). Tevens is akkoord gegaan met de 

geplande kosten voor onderhoud aan de gebouwengroepen vastgoed en sport, schouwburg, parkeren en 

scholen. Wij constateren dat het beheerplan vastgoed sec niet is vastgesteld. Voor het onderhoud is een 

nieuwe bestemmingsreserve gevormd ‘Algemene reserve vastgoed en accommodaties’. De vrijvallende 

middelen uit de opgeheven bestemmingsreserves planmatig onderhoud vastgoed en 

sportaccommodaties zijn overgeheveld naar de nieuw ingestelde reserve. Dit geldt ook voor de storting in 

de risicoreserve voor de achterstand in het onderhoud van de sportaccommodaties. De gemeente heeft 

aanvullend opgemerkt dat de nieuwe Bestemmingsreserve vastgoed en accommodaties intern in twee 

delen is gesplitst, een voor sanering en een voor regulier onderhoud/beheer.  

Gelet op de benodigde middelen voor de komende vijf jaar en de hoogte van de reserve is besloten om 

de storting voor 2020 éénmalig te verlagen met € 1,6 miljoen. Wij zien deze verlaging als een afroming 

van de reserve. Wij wijzen u erop dat de jaarlijkse stortingen 2021-2024 gelijk dienen te blijven zoals 

berekend en weergegeven in het raadsvoorstel bij het DMJOP. Indien bij de actualisering van het DMJOP 

over vier jaar blijkt dat een hogere storting nodig is, moet tijdig worden geanticipeerd.   

 

De aangehouden stortingen in de voorzieningen voor de schouwburg, de parkeergarages en de 

schoolgebouwen zijn niet gewijzigd .Deze zijn gebaseerd op onderhoudsplannen van 2016 en 2015. 

Gedeputeerde Staten hebben Sittard-Geleen erop gewezen dat ook deze plannen actueel moeten zijn 

waarbij een termijn van maximaal vijf jaar moet worden gehanteerd. Aanvullend heeft Sittard-Geleen ons 

medegedeeld dat medio 2020 wordt gewerkt aan een visie op vastgoed. Na vaststelling van deze visie in 

2020 wordt de actualisatie in 2021 opgepakt.  

Ook hierbij geldt dat tijdige actualisering noodzakelijk is, waarbij wederom al dan niet aanwezig 

achterstallig en/of uitgesteld onderhoud moet worden toegelicht. De gemeente is erop geattendeerd dat 

de raad van de termijn van vijf jaar kan afwijken. Indien hier gebruik van wordt gemaakt moet dit 

gemotiveerd gebeuren mét autorisatie van de raad. Daarna kan de verantwoording in de paragraaf 

Onderhoud kapitaalgoederen plaatsvinden. Wederom merken wij op dat tussentijdse (eerdere) bijstelling 

binnen geldende termijn van actualisering verplicht is, als er een belangrijke afwijking is opgetreden in de 

staat van het onderhoud.     

 

Accommodaties  

Uit het addendum bij het coalitieakkoord blijkt dat de raad om een aanscherping van de kaderstelling rond 

duurzame accommodaties heeft gevraagd. Deze aanscherping is in voorbereiding. 

Na bespreking met de raad volgt een uitwerkingsplan met informatie per accommodatie. Dan wordt ook 

duidelijk welke consequenties hieruit voortvloeien voor het al dan niet handhaven en het 

toekomstbestendig maken.   

In de begroting is aangegeven dat in 2020 een uitwerkingsplan duurzame accommodatie aan de raad 

wordt voorgelegd. Dit plan gaat een concretisering van de eerdere aanscherping uit 2018 inhouden. Het 

plan speelt in op de behoefte aan accommodaties per (cluster van) kern(en). Ook gaat men rekening 

houden met de mate waarin de markt in staat is de accommodaties te beheren en te onderhouden. Er ligt 
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een link met sportbeleid, cultuurbeleid, onderwijsbeleid en welzijnsbeleid. Hierbij worden ook het 

gemeentelijk vastgoed en het vastgoedbeleid betrokken. In de begroting is ook opgemerkt dat voor 

duurzame accommodaties onvoldoende investeringsruimte is. Hierdoor is het niet mogelijk in een hoog 

tempo op te schalen voor het realiseren van substantiële voordelen in de exploitatie van maatschappelijk 

vastgoed.  

 

Inmiddels heeft op 8 juli 2020 een aanscherping van de kaders Duurzame accommodaties 

plaatsgevonden. De raad heeft ingestemd met het kernkader voor toekomstig accommodatiebeleid 

inclusief de hoofduitgangspunten. Sittard-Geleen heeft circa 600 gebouwen waarin maatschappelijke 

activiteiten plaatsvinden. Van deze 600 zijn circa 160 gebouwen gemeentelijk eigendom. Dit is inclusief  

43 onderwijslocaties. Voor het maatschappelijk vastgoed heeft een hernieuwde buurt en clusterindeling 

plaatsgevonden. Efficiencyvoordelen wil Sittard-Geleen behalen door het aantal accommodaties te 

beperken en de beschikbare ruimte beter te benutten. Maar ook door het principe van multifunctioneel 

gebruik te hanteren. Monofunctioneel gebruik wordt alleen ondersteund als functie en intensiteit van het 

gebruik dit rechtvaardigt. Alleen ontmoetingsplekken met de status van gemeenschapshuis worden nog 

gesubsidieerd. Door het geven van een kwaliteitsimpuls aan de resterende accommodaties wil men deze 

beter laten voldoen aan de maatschappelijke behoefte en beter toerusten voor toekomstig gebruik. Bij de 

hoofduitgangspunten voor het toekomstig accommodatiebeleid is ingestemd met: 

- het voorzien in accommodaties alleen als de markt dat aantoonbaar niet of in onvoldoende mate 

oppakt; 

- de vraag naar maatschappelijke activiteiten is bepalend voor het aanbod aan accommodaties; 

- de gebruiker toont eigenaarschap en neemt verantwoordelijkheid voor zijn activiteiten/buurt en de 

gemeente houdt oog voor de identiteit van de buurt.   

De gesprekken die vanaf april 2019 hebben plaatsgevonden met organisaties waar veranderingen gaan 

plaatsvinden krijgen een vervolg. De raad heeft ingestemd met de voortgang van het proces zoals dat is 

doorlopen. In gezamenlijkheid met de aanbieders en gebruikers van accommodaties wil men komen tot 

afwegingen en voorstellen voor keuzes voor toekomstbestendige accommodaties. 

In de begroting 2020 zijn de lasten van het meerjarig onderhoud voor accommodaties verwerkt. Hierbij is 

de kanttekening geplaatst dat uitgegaan is van het bestaande areaal en sluitende business-cases per 

accommodatie. Herbestemmen en afstoten van accommodaties brengen kosten en opbrengsten met zich 

mee. Middelen zijn nodig voor het afwaarderen van boekwaarde en voor sloopkosten. Het wegvallen van 

kapitaallasten, onderhouds- en exploitatiekosten levert een structureel voordeel op. Opgemerkt is dat 

toenemende latente leegstand en het in stand houden van onderbezette accommodaties onnodig geld 

blijft kosten.    

De lasten die gepaard gaan met het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed maken nu geen 

onderdeel uit van de lasten. Hogere huurlasten tegenover lagere energiekosten en meer comfort moeten 

resulteren in sluitende business-cases.     

 

Bestuurlijke en ambtelijke huisvesting 

Vanwege de financiële positie heeft de gemeente een pas op de plaats gemaakt voor de bestuurlijke en 

ambtelijke huisvesting. Zowel bij de ambtelijke als bij de bestuurlijke huisvesting wordt terughoudend 

omgegaan gaan met onderhoud. Er is sprake van een minimaal onderhoudsniveau met de focus op 

veiligheid en functionaliteit en minder op cosmetische zaken. In de tijdsplanning vinden verschuivingen 

plaats omdat bij het onderhoud steeds opnieuw prioriteiten worden gesteld aan de uitvoering door o.a. 

gewijzigd gebruik, andere inzichten, gewijzigde regelgeving en urgentie. Indien er forse investeringen 
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volgen uit nieuwe wetgeving kan dit tot heroverweging leiden waarbij de investeringen in nieuwe 

huisvesting naar voren worden gehaald. 

In 2017 heeft een update plaatsgevonden van de meerjaren-onderhoudsramingen gebaseerd op de 

planning voor de nieuwe huisvesting van toen. In 2018 zijn de meerjaren-onderhoudsramingen voor 2019 

en verder geactualiseerd. Hierbij is rekening gehouden met de toekomstige huisvesting. Medio 2019 is 

een haalbaarheidsonderzoek gestart om te komen tot een meer centrale huisvesting 

 

Onderwijshuisvesting 

De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het eigenaarsonderhoud, aanpassingen en de exploitatie 

van de schoolgebouwen. De gemeentelijke taak beperkt zich nu tot het beheer van gymzalen bij zes 

scholen. Maar ook nieuwbouw, renovatie en uitbreiding komen voor rekening van de gemeente. Volgens 

de begroting 2020 wordt € 5,6 miljoen besteed aan de kapitaallasten van onderwijsgebouwen voor basis-, 

speciaal- en voortgezet onderwijs. Voor de middellange termijn wordt een nieuw strategisch 

huisvestingsplan Onderwijs- en Kindfuncties (SHP) inclusief investeringsplan vastgesteld. Het huidige 

SHP is opgesteld voor 2013-2025. Het nieuwe plan moet de gemeente, schoolbesturen, ouders en 

leerlingen meer duidelijkheid geven op het gebied van onderwijshuisvesting voor de toekomst. 

Duurzaamheidsaspecten zullen onderdeel uitmaken van het huisvestingsplan.  

Aanvullend heeft de gemeente opgemerkt dat een nieuw integraal huisvestingsplan voor onderwijs in de 

maak is. De middelen die indicatief nodig zijn maken onderdeel uit van de integrale afweging in de 

begroting 2021. Voor de realisering van de centrale onderwijs- en sportvoorziening middengebied 

Grevenbicht-Obbicht heeft de raad op 8 juli 2020 besloten krediet van € 10.078.000 beschikbaar te 

stellen. Ook is ingestemd met de aanwending van het restant van het eerder beschikbaar gestelde 

voorbereidingskrediet van € 214.000. De herontwikkeling van de vrijkomende locaties (onderwijs en 

sport) wordt gefinancierd uit de vrijvallende kapitaallasten, grondexploitatie en subsidies.  
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4.4. Financiering 

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

 

Financiering 

 

  Goed Goed Voldoende   

 

 

Conclusie 

Het laatste door de raad vastgestelde Treasurybesluit is van april 2015. In de verordening 212 is ook 

ingegaan op de financieringsfunctie en hetgeen in de paragraaf in ieder geval moet worden 

opgenomen. 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 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 jaarlijkse financieringsbehoefte is berekend exclusief de 

investeringsruimte voor nieuw beleid. 

De leningenportefeuille is voor 2020 gepresenteerd maar niet meerjarig. Ook de opbouw van de 

leningen is niet weergegeven. Het EMU-saldo is als bijlage openomen. Wij vragen aandacht voor 

verwijzingen en toelichtingen zodat het inzicht wordt vergroot.  

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

 neem in de paragraaf ook de belangrijkste uitgangspunten op van het treasurybesluit en ga in op 

de publieke taak en prudent beheer; 

 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 laatste door de raad vastgestelde ’Treasurybesluit gemeente Sittard-Geleen’ is van april 2015. In de 

verordening 212 is ingegaan op de financieringsfunctie en hetgeen in ieder geval in de paragraaf moet 
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worden opgenomen. Hiermee zijn de kaders gesteld voor de financiering. In de paragraaf is alleen een 

verwijzing opgenomen naar het treasurybesluit maar er is geen inhoudelijke toelichting gegeven.   

Volgens het BBV moet uit de paragraaf blijken dat de financieringsfunctie uitsluitend de publieke taak 

dient en dat het beheer prudent is. Evenals bij het vorige verdiepingsonderzoek adviseren wij de 

belangrijkste uitgangspunten weer te geven en daarbij in te gaan op de publieke taak en prudent beheer. 

In de verordening 212 is ingegaan op de publieke taak bij het verstekken van leningen, risicodragend 

kapitaal en bij garanties. Hierbij is aangegeven dat het college indien mogelijk zekerheden bedingt bij het 

verstrekken van leningen, garanties en risicodragend kapitaal. Volgens de verordening moet de paragraaf 

het vereiste inzicht geven conform het BBV.  

In de paragraaf is conform de voorschriften ingegaan op de beleidsvoornemens voor het risicobeheer van 

de financieringsportefeuille. Naast het presenteren van de berekeningen van de gemiddelde netto 

vlottende schuld afgezet tegen de kasgeldlimiet en de renterisiconorm is een inhoudelijke toelichting 

gegeven. Bij de leningenportefeuille (opgenomen en verstrekte geldleningen) is uitgegaan van de situatie  

per 1 januari en per 31 december 2020. Er is geen doorkijk opgenomen. Ook is niet ingegaan op 

verstrekte garanties. Wij adviseren niet alleen meerjarig inzicht te geven bij de leningen, maar ook een 

toelichting op te nemen.  

Voor de periode 1 januari tot 31 december 2020 is de limiet voor lange financieringsmiddelen bepaald op 

maximaal € 75 miljoen en voor korte geldleningen op € 29 miljoen. Sittard-Geleen heeft een bestaande 

liquiditeitsplanning van alle geldstromen, met een scope van vijf maanden die voortschrijdend 

geactualiseerd wordt. De financieringsbehoefte is voor de (middel)lange termijn weergegeven voor 2020 

tot en met 2023. Dit is de behoefte exclusief investeringsruimte voor nieuw beleid.  

 

Een renteschema maakt deel uit van de paragraaf. Hiermee geeft Sittard-Geleen inzicht in de 

rentelasten, rentebaten, de toerekening van rente aan investeringen en aan grondexploitaties, het 

toerekenen van rente aan de taakvelden en het renteresultaat. In de paragraaf is geen informatie 

opgenomen over garanties. Het BBV geeft aan dat de tabel met de berekening van het EMU deel dient 

uit te maken van de uiteenzetting financiële positie. Sittard-Geleen heeft dit ook zo opgenomen maar een 

toelichting ontbreekt. 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 2019-2023. Tevens vragen wij aandacht voor 

de geprognosticeerde balans 2020-2023. 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. Op dit moment is de geprognosticeerde balans opgenomen als bijlage maar 

ontbreekt het aan verwijzing en toelichting.  

 

Op strategisch en tactisch niveau is de informatie gemiddeld goed en op operationeel niveau gemiddeld 

voldoende. 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 verleende garanties. 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 

 

  Goed Voldoende Onvoldoende   

 

 

Conclusie 

In het coalitieakkoord is ingegaan op de ontwikkeling van de nieuwe, meer eigentijdse bestuursstijl. 

Kernwoorden hierbij zijn transparantie en integriteit aan de ene kant en inspraak, participatie en 

samenwerking aan de andere kant. Inmiddels zijn al stappen gezet in deze ontwikkeling. Inwoners en 

ondernemers worden nadrukkelijk betrokken bij beleidsvoorbereiding. Er is aangegeven dat een 

verdere verdieping nodig is in de relaties tussen inwoners, gemeenteraad, college en ambtelijke 

organisatie. Daarbij gaat het niet alleen om structuur maar ook en vooral om cultuur. Houding en 

gedrag moeten gericht zijn op de gemeenschappelijke agenda, open, transparant en integer, voor de 

gemeente en haar inwoners en bedrijven. De rol van de gemeente verandert meer en meer in die van 

gelijkwaardige partner met een faciliterende en ondersteunende rol en waar nodig met kaderstelling en 

budgetten. De gemeente wil doelstellingen in samenspraak met de samenleving formuleren. Sommige 

taken worden zelf uitgevoerd, maar veel vaker zal dat samen met andere partijen gebeuren waarbij 

Sittard-Geleen faciliteert. Bij deze manier van werken hoort een open en collegiale bestuursstijl. Een 

andere manier van werken geldt ook voor de ambtenaren. De eerder ingezette beweging, meer van 

buiten naar binnen werken, wordt daarbij voorgezet. Er wordt ook extra geïnvesteerd om deze 

veranderende rol te kunnen invullen. In de paragraaf is dit toegelicht. Achtereenvolgens is ingegaan 

op: communicatie, facilitaire services, automatisering & dataservices, HRM en tot slot op het Shared 

Service Center Zuid Limburg.  

In de interne visie ‘Wij werken samen voor Sittard-Geleen’ wordt wendbaarheid, diversiteit en 

duurzaamheid centraal gesteld in alles wat de gemeente doet. De gemeente zet in op versterking van 

de vijf hoofdzaken namelijk sturing en leiderschap, opgaven centraal, goed werkgeverschap, 

verjonging en nieuw elan en de bedrijfsvoering op orde. 

 

In de begroting 2017 heeft de raad € 4 miljoen aan incidentele middelen beschikbaar gesteld voor een 

kwaliteitsimpuls van de organisatie. In de paragraaf Bedrijfsvoering is aangegeven hoe de € 4 miljoen 

wordt ingezet. Dekking van deze € 4 miljoen komt voor € 3,8 miljoen uit de reserve Versnelling 

bedrijfsvoering, waarvoor destijds deels een onttrekking heeft plaatsgevonden aan de Algemene 

Reserve, en voor € 0,2 miljoen aan bestaande budgetten.   

Naast het voornamelijk kwalitatieve aspect zijn er ook voorstellen om de basis in kwantitatieve zin op 

orde te brengen. Structureel is met ingang van 2020 € 2,6 miljoen nodig. Sittard-Geleen gaat uit van 

een structurele besparing op externe inhuur van € 0,2 miljoen per jaar. Voor 2020 wordt ook rekening 

gehouden met onderuitputting omdat niet alle formatie-uitbreidingen meteen worden ingevuld. De 

bijraming bedraagt voor 2020 € 2,26 miljoen en vanaf 2021 en volgende jaren € 2,4 miljoen. Deze 

bedragen zijn nodig voor het op orde brengen van de organisatie/bedrijfsvoering respectievelijk het 

oplossen van knelpunten om de basis op orde te brengen. De grootste knelpunten zijn 

geïnventariseerd bij de organisatieonderdelen Ruimtelijke Projecten en Beheer en Sociale Zaken, 
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Strategische beleidscapaciteit en digitalisering.  

 

Wij constateren dat de cijfermatig informatie die in de paragraaf is opgenomen zéér summier is. Er is té 

weinig (meerjarige) cijfermatige informatie over lasten en baten die samenhangen met bedrijfsvoering. 

Bij het vorige verdiepingsonderzoek in 2016 is hier ook op gewezen. Volgens de verordening 213a 

moet in de paragraaf bedrijfsvoering in de begroting en jaarrekening wordt gerapporteerd over de 

voortgang van de onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid. Wij constateren dat geen 

informatie is opgenomen. Hiervoor nemen wij een aanbeveling op. Aanvullend heeft de gemeente 

opgemerkt dat gerapporteerd wordt via de commissie Begroting en Verantwoording.  

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

 leg in de paragraaf Bedrijfsvoering een concrete relatie met programma’s van de begroting en 

besteed aandacht aan overhead;  

 voldoe aan de verordening 212 en 213a; 

 neem in de paragraaf (meerjarige) cijfermatige informatie op over bedrijfsvoering. 

  

 

Waarom onderzoek naar bedrijfsvoering? 

Bedrijfsvoering is van belang voor het slagen van de gemeentelijke programma’s.  

In de paragraaf moet de gemeente volgens artikel 14 van het Besluit Begroting en Verantwoording 

provincies en gemeenten ten minste de stand van zaken en de beleidsvoornemens rondom de 

bedrijfsvoering aangeven.  

 

Bedrijfsvoering bestaat traditioneel uit de onderdelen personeel, automatisering, communicatie, 

organisatie, financieel beheer (waaronder de administratieve organisatie en de interne controle) en 

huisvesting.  

 

Onderzoek en bevindingen 

In het coalitieakkoord is ingegaan op de ontwikkeling van de nieuwe, meer eigentijdse bestuursstijl. 

Kernwoorden hierbij zijn transparantie en integriteit aan de ene kant en inspraak, participatie en 

samenwerking aan de andere kant. De gemeenteraad, het college en de ambtenaren hebben al stappen 

gezet in deze ontwikkeling. Inwoners en ondernemers worden nadrukkelijk betrokken bij 

beleidsvoorbereiding. Er is een aangegeven dat een verdere verdieping nodig in de relaties tussen 

inwoners, gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie. Daarbij gaat het niet alleen om structuur 

maar ook en vooral om cultuur. Houding en gedrag moeten gericht zijn op de gemeenschappelijke 

agenda, open, transparant en integer, voor de gemeente en haar inwoners en bedrijven.    

Één van de zeven opgaven/speerpunt uit het coalitieakkoord is: ‘Een gemeentebestuur met en voor de 

inwoners’. Een andere manier van besturen met meer aandacht voor de inbreng van inwoners en 

betrokken partners. De uitdagingen waar de gemeente voor staat en de keuzes die moeten worden 

gemaakt vragen ook om een breed draagvlak. De rol van de gemeente verandert meer en meer in die 

van gelijkwaardige partner met een faciliterende en ondersteunende rol en waar nodig met kaderstelling 

en budgetten. De gemeente wil doelstellingen in samenspraak met de samenleving formuleren. Sommige 

taken worden zelf uitgevoerd, maar veel vaker zal dat samen met andere partijen gebeuren waarbij 

Sittard-Geleen faciliteert. Bij deze manier van werken hoort een open en collegiale bestuursstijl. Een 

andere manier van werken geldt ook voor de ambtenaren. Hierbij wordt de eerder ingezette beweging, 
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meer van buiten naar binnen werken, voorgezet. Er wordt extra geïnvesteerd om deze veranderende rol 

te kunnen invullen. Dan gaat het om vaardigheden en competenties om die omslag sneller te bereiken, 

maar ook door het faciliteren met moderne hulpmiddelen zoals ICT-voorzieningen. Als belangrijke factor 

om prettig te werken noemt Sittard-Geleen de ambtelijke huisvesting, die moet voldoen aan de eisen van 

de tijd. Ten aanzien van de plannen voor de herontwikkeling van bestuurlijke en ambtelijke huisvesting is 

bij het addendum op het coalitieakkoord aangegeven, dat een pas op de plaats is gemaakt. Bestaande 

gebouwen voldoen niet meer aan de wettelijke eisen. In de strategische visie 2030 zal mogelijk een 

heroriëntatie plaatsvinden op de bestaande binnenstedelijke plannen met onder andere de toekomstvaste 

gemeentelijke huisvesting.   

 

In verschillende documenten zijn kaders gesteld voor bedrijfsvoering. Zo wordt in de paragraaf 

Bedrijfsvoering verwezen naar de visie Dienstverlening van de toekomst ‘Mensen maken Sittard-Geleen’. 

Deze visie is eind 2017 door het college vastgesteld. In deze visie wordt uitgegaan van een ambtelijke 

organisatie die extern georiënteerd, goed gefacilieerd en goed gehuisvest is. Met social media als 

communicatie kanaal tussen samenleving en gemeente om vooral te ontvangen, problemen te signaleren 

en zaken op te pakken. Er wordt gewerkt aan een hoogwaardige organisatie, een grote opgave met 

anders leren en werken, meer mobiliteit en verjonging. In de interne visie ‘Wij werken samen voor  

Sittard-Geleen’ wordt wendbaarheid, diversiteit en duurzaamheid centraal gesteld in alles wat de 

gemeente doet. In een volgende fase van het proces dat thans lopende is, wil de gemeente inzetten op 

versterking van de vijf hoofdzaken: sturing en leiderschap, opgaven centraal, goed werkgeverschap, 

verjonging en nieuw elan, en de bedrijfsvoering op orde. Hierbij  heeft de gemeente opgemerkt dat met 

een aantal thema’s al is gestart.  

 

In de begroting 2017 heeft de raad € 4 miljoen aan incidentele middelen beschikbaar gesteld voor een 

kwaliteitsimpuls van de organisatie. In het voorjaar van 2019 is de raad tijdens themabijeenkomsten 

geïnformeerd over de staat van de organisatie en de beweging die in gang gezet is. Met de aanpak die 

de gemeente voor ogen heeft en die gebaseerd is op de hierboven genoemde interne visie ‘Wij werken 

samen voor Sittard-Geleen’ is er nu een samenhangend geheel van acties voor de gewenste 

kwaliteitsimpuls. In de paragraaf is aangegeven hoe de € 4 miljoen wordt ingezet. Dekking van deze  

€ 4 miljoen komt voor € 3,8 miljoen uit de reserve Versnelling bedrijfsvoering, waarvoor destijds een 

onttrekking heeft plaatsgevonden aan de Algemene Reserve, en voor € 0,2 miljoen aan bestaande 

budgetten.   

Naast het voornamelijk kwalitatieve aspect zijn er ook voorstellen om de basis in kwantitatieve zin op 

orde te brengen. Dit laatste zien we terug in de begroting 2020 bij de actualisering van het  

begrotingsbeeld. Hierbij is een structurele bijraming met € 2,26 miljoen voor 2020 is opgenomen en  

€ 2,4 miljoen vanaf 2021. Deze bedragen zijn bijgeraamd voor het op orde brengen van de organisatie/ 

bedrijfsvoering respectievelijk het oplossen van knelpunten om de basis op orde te brengen.  

Hiervoor heeft een inventarisatie plaatsgevonden met de grootste knelpunten bij de 

organisatieonderdelen Ruimtelijke Projecten en Beheer en Sociale Zaken, Strategische beleidscapaciteit 

en digitalisering. Structureel is met ingang van 2020 € 2,6 miljoen nodig, maar er wordt ook een 

structurele besparing op externe inhuur gerealiseerd van € 0,2 miljoen per jaar. Voor 2020 wordt ook 

rekening gehouden met onderuitputting omdat  niet alle formatie-uitbreidingen meteen op 1 januari zijn 

ingevuld.   
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In de paragraaf is ingegaan op de staat van de organisatie en waar nu verder op wordt ingezet. 

Achtereenvolgens wordt ingegaan op: communicatie, facilitaire services, automatisering & dataservices 

HRM en tot slot op het Shared Service Center Zuid Limburg. Alle onderdelen zijn afzonderlijk toegelicht 

waarbij ook wordt teruggeblikt en ingegaan op de actualiteit en waar met name in 2020 op wordt ingezet. 

We constateren dat de cijfermatig informatie die in de paragraaf is opgenomen zéér summier is. Deze 

beperkt zich hoofdzakelijk tot de opsplitsing (in vier bedragen) van de € 4 miljoen die incidenteel 

beschikbaar zijn gesteld. Er is niet ingegaan op overhead en er is niet verwezen naar het programma 

Bestuur en ondersteuning. Bij dit programma zijn de verplichte indicatoren opgenomen. Hieruit blijkt dat 

de kosten van externe inhuur 0,8% bedragen van de totale loonsom en kosten inhuur externen. 

Overhead bedraagt 10% van de totale lasten. Bij het programma Bestuur en ondersteuning is 

aangegeven dat de totale lasten € 56 miljoen bedragen en de belangrijkste uitgavenposten de kosten van 

overhead zijn met € 30 miljoen. Cijfermatige informatie van overhead met een toelichting hoort deel uit te 

maken van Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien.  

 

Volgens de verordening 212 moet in de paragraaf Bedrijfsvoering in de begroting en in de jaarstukken 

een aanvulling worden opgenomen naast verplichte onderdelen op grond van artikel 14 van het BBV. Het 

betreft een  passage over de klantgerichtheid van de bedrijfsvoering. In de paragraaf is geen aandacht 

besteed aan de genoemde passage. Vanaf het boekjaar 2021 moet volgens de verordening, ten behoeve 

van de rechtmatigheidsverantwoording van het college en passend binnen de wet en regelgeving van de 

accountantscontrole, een toelichting worden gegeven op de ontwikkelingen binnen het ‘interne risico- en 

beheersingssysteem’. De rechtmatigheidscontrole die nu nog tot het takenpakket van de externe 

accountant behoort komt te vervallen. De verantwoording van het college zal dan deel gaan uitmaken van 

de jaarrekening.   

 

In paragraaf 3.4 Analyse Wet- en regelgeving is uitvoerig ingegaan op de verordening 213a en de manier 

waarop Sittard-Geleen deze verordening toepast. In deze verordening is aangegeven dat in de paragraaf 

bedrijfsvoering in de begroting en jaarrekening wordt gerapporteerd over de voortgang van de 

onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid. Wij constateren dat in de paragraaf geen informatie 

is opgenomen. Wij adviseren wij aan de eisen uit de verordening 213a te voldoen en hiervoor nemen wij 

een aanbeveling op. Aanvullend heeft de gemeente opgemerkt dat via de commissie Begroting en 

Verantwoording wordt gerapporteerd.  

 

Op strategisch niveau wordt de informatie gemiddeld als goed beoordeeld. Op tactisch niveau wordt 

gemiddeld een krappe voldoende gescoord en operationeel niveau een onvoldoende. Verbeteringen zijn 

mogelijk door in de paragraaf relaties te leggen met programma’s. Neem cijfermatige informatie op over 

de kosten van de organisatie breed waaronder personeels-, huisvestings-, communicatie-, 

automatiseringskosten, inhuur van derden en het activeren van personeelslasten op 

investeringsprojecten. In het verdiepingsonderzoek van 2016 is hier ook expliciet aandacht voor 

gevraagd. De cijfermatige informatie die nu in de paragraaf voor het begrotingsjaar 2020 is opgenomen is 

nagenoeg verwaarloosbaar. Tevens merken we op dat meerjarig cijfermatige informatie het inzicht 

completeert. 
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4.6. Verbonden partijen 

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

Verbonden 

partijen 

 

  Voldoende Voldoende Goed   

 

 

Conclusie 

Sittard-Geleen zet in het coalitieakkoord in op intensivering van de (regionale) samenwerking. Vanuit 

diverse invalshoeken wordt het belang van samenwerking met andere overheden, het bedrijfsleven en 

andere stakeholders genoemd.  

Beleidsuitgangspunten voor verbonden partijen zijn opgenomen in de in 2013 vastgestelde ‘Kadernota 

verbonden partijen, inclusief holdingstrategie 2014’. Het BBV vraagt een visie over verbonden partijen. 

Sittard-Geleen heeft deze visie opgenomen in de genoemde kadernota die echter is gedateerd. In de 

verordening 212 die in november 2019 is vastgesteld is ook geen nota verbonden partijen opgenomen. 

We merken op dat indien de visie over en de beleidsvoornemens voor verbonden partijen niet meer 

worden opgenomen in een actuele nota, deze deel moeten uitmaken van de paragraaf.  

Aanvullend is ons medegedeeld dat de nota uit 2014 nog steeds van toepassing is. De gemeente 

wacht eerst de landelijke ontwikkelingen af rondom de wijziging van de  Wet Gemeenschappelijke 

regelingen en enige andere wetten. Dit houdt verband met het versterken van de lokale democratische 

legitimatie van gemeenschappelijke regelingen. De verordening 212 wordt hiervoor op een later 

moment aangepast. De gemeente is voornemens om in de begroting 2021 per programma in te gaan 

op de hiervoor relevante verbonden partij(en).  

 

Uit de toelichting van de afzonderlijke verbonden partijen blijkt dat een aantal verbonden partijen heeft 

besloten om geen weerstandsvermogen op te bouwen. Dat betekent dat mogelijke verliesbijdragen 

naar rato van het inwonertal door de gemeenten worden gedragen. Sittard-Geleen kan hierdoor voor 

onverwachte tegenvallers komen te staan. De paragraaf kan verder worden aangevuld door volledig te 

voldoen aan de eisen die het BBV stelt en door ook meerjarige informatie over verbonden partijen op te 

nemen als hier informatie over bekend is. Bij gemeenschappelijke regelingen kan meer informatie 

bekend zijn over meerjarige ontwikkelingen en de financiële impact hiervan.  

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

 verwijs indien van toepassing in de begroting naar de kadernota waarin de visie en 

uitgangspunten over verbonden partijen zijn opgenomen. Of laat visie en uitgangspunten deel 

uitmaken van de paragraaf; 

 draag zorg voor een actuele nota verbonden partijen, pas de financiële verordening hierop aan, 

actualiseer de nota elke vier jaar;  

 voldoe volledig aan de eisen van het BBV door de bijdrage aan verbonden partijen te baseren op 

de meest actuele informatie, de bijdragen voor het lopende begrotingsjaar; 

 geef meerjarig inzicht in (financiële) ontwikkelingen en risico’s bij verbonden partijen; 

 overweeg om de bijdrage in verbonden partijen in relatie tot het begrotingstotaal in de paragraaf 

tot uitdrukking te brengen. 
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Waarom onderzoek naar verbonden partijen? 

Verbonden partijen dragen bij aan uitvoering van gemeentelijk beleid. Ze zijn daarom van belang bij het 

uitvoeren van programma’s. Vanuit financieel perspectief is met name van belang:  

- het financiële belang3 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 en/of centrumregelingen.  

 

Onderzoek en bevindingen 

In het coalitieakkoord wordt ingezet op (regionale) samenwerking. Enerzijds vanuit de 

verantwoordelijkheid als centrumgemeente en anderzijds omdat samenwerking leidt tot voordelen met 

betrekking tot kwaliteit en kosten. Sittard-Geleen benadrukt dat de samenwerking met de  

medeoverheden en met het bedrijfsleven meer dan in het verleden gericht moet zijn op een evenwicht 

tussen de verschillende belangen en op het delen van de verantwoordelijkheid voor de toekomst. In de 

ontwikkeling van de nieuwe bestuursstijl is samenwerking ook genoemd. Genoemd zijn onder meer de 

samenwerking met het Rijk en met de provincie. Maar ook met gemeenten voor het sociaal domein dat 

prioriteit moet krijgen in het beleid, gelet op de belangrijke maatschappelijke opgave. Specifiek is hierbij 

de jeugdzorg genoemd. Met het bedrijfsleven en andere partijen wordt ook samenwerking gezocht voor 

innovatieve oplossingen van duurzaamheidsvraagstukken, die de gemeente als een gezamenlijke 

opgave ziet. Vanuit de deelname aan de Veiligheidsregio dient aandacht te zijn voor de communicatie en 

samenwerking in de Euregio en wordt met Chemelot gezocht naar innovatieve alternatieven voor de 

sirenes die gaan verdwijnen. Sittard-Geleen wil een rol als regisseur en als aanjager vervullen.   

 

De raad heeft in december 2013 de geactualiseerde kadernota verbonden partijen inclusief de 

holdingstrategie 2014 vastgesteld. In de paragraaf van de begroting is niet verwezen naar deze 

kadernota. De kadernota werd destijds gezien als herbevestiging van de algemene en specifieke 

uitgangspunten voor de gemeentelijke regierol richting en voor de omgang met verbonden partijen. Bij het 

vorige verdiepingsonderzoek in 2016 is aangegeven dat de gemeente ervoor kiest de kadernota aan te 

passen en aan de raad voor te leggen als inhoudelijke aanpassingen nodig zijn. Wij hebben hierbij 

aangegeven dat in de paragraaf verbonden partijen van de begroting de essentie van kaderstelling een 

plek moet krijgen. Aanvullend is ons medegedeeld dat de nota uit 2013 nog van toepassing is en de nota 

geactualiseerd gaat worden. Ook is de gemeente voornemens om in de begroting 2021 per programma 

in te gaan op de hiervoor relevante verbonden partij(en).  

 

In de kadernota is aangegeven wanneer sprake is van een verbonden partij. Dit is bij privaatrechtelijke of 

publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een direct bestuurlijk én financieel belang heeft.  

Eigenschappen en kenmerken zijn toegelicht binnen de verschillende varianten van samenwerking bij 

verbonden partijen (Stichtingen en verenigingen, Vennootschappen, Gemeenschappelijke regelingen en 

Publieke Private Samenwerkingsverbanden). Hierbij is ook aandacht voor bestuurlijke en financiële 

                                                      

3  Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van 

faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de 

gemeente. 
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risico’s. De mogelijke voordelen en nadelen van samenwerking binnen verbonden partijen zijn opgesomd 

en kort toegelicht. Ook is ingegaan op de rol van de raad, het college en de ambtelijke organisatie. Als 

een verbonden partij bepaalde taken uitvoert, dan dient het college toezicht te houden op de uitvoering, 

prestaties, kosten en risicobeheersing. Als het nodig is, moet het college tussentijds bijsturen.  

De verbonden partij moet uitvoeren conform de gestelde kaders. De bewaking hiervan vindt plaats door 

het college en de controle ligt bij de raad.   

Bij de uitgangspunten van de kadernota is opgenomen dat Sittard-Geleen inzicht wil hebben en houden 

in de realisatie van de doelstellingen, activiteiten, financiën, risico’s, bestuursverantwoordelijkheden en 

bevoegdheden van de verbonden partijen. De kwaliteit van de samenwerking wordt als belangrijke 

succesfactor genoemd voor een effectieve en efficiënte samenwerking tussen de gemeente en de 

verbonden partij. Dit hangt af van duidelijke afspraken (vooraf), heldere informatieverstrekking (tijdens) en 

transparantie verantwoording (achteraf). Het samenwerkingsmodel moet goed zijn ingericht met controle-

instrumenten waarbij partijen elkaar het benodigde vertrouwen geven zodat gezamenlijk de publieke taak 

goed kan worden vervuld. Maar er zijn ook andere relevante zaken genoemd zoals het inzichtelijk maken 

van de meerwaarde van de samenwerking, een deskundige uitvoeringsorganisatie, het maken van 

scenarioafspraken en goed risicomanagement. Hierbij is aangegeven dat voor een goede invulling bij de 

gemeente ook kennis en kunde aanwezig zal moeten zijn.   

Sittard-Geleen heeft in de omgang met verbonden partijen gekozen voor een regisseursrol. Hierbij zijn 

‘control-mechanismen’ en ‘vertrouwen’ genoemd als de pijlers van de kwaliteit van een 

samenwerkingsmodel. Rollen moeten hierbij duidelijk afgebakend en vastgelegd zijn. Een interne 

scheiding binnen het ambtelijk apparaat is belangrijk gelet op de rol van de gemeente als opdrachtgever 

en tevens als eigenaar richting verbonden partij.   

Er zijn zogenaamde sturingsinstrumenten geformuleerd, die in ieder geval per verbonden partij moeten 

worden gehanteerd namelijk: 

 duidelijke beleidskaders, meerjarenplannen (wat willen wij?); 

 transparante (meerjaren)begroting (wat wordt geboden?); 

 heldere outputafspraken en expliciete meerjarendoelstellingen (wat krijgen wij?); 

 voorwaarden en richtlijnen in een contract/beschikking (wat is de afspraak?). 

 

De voorschriften ten aanzien van verbonden partijen zijn de aflopen jaren aangescherpt.  

De wetgever eist, gelet op de risico’s, meer financiële informatie in de programmabegroting die voorheen 

in een productenraming werd opgenomen. Het BBV vraagt een visie op verbonden partijen, de 

beleidsvoornemens en een lijst van verbonden partijen waarbij een onderverdeling is gemaakt in 

gemeenschappelijke regelingen, stichtingen/verenigingen en coöperaties/vennootschappen. In de lijst 

van de verbonden partijen dient de volgende informatie te zijn opgenomen. 

 naam en vestigingsplaats; 

 openbaar belang dat wordt gediend; 

 belang dat de gemeente heeft in de verbonden partij aan het begin en de verwachte omvang aan het 

einde van het begrotingsjaar; 

 verwachte omvang van het eigen vermogen en vreemd vermogen van de verbonden partij aan het 

begin en het einde van het begrotingsjaar; 

 verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar.  

 

In de verordening 212 is bepaald dat de raad, in aanvulling op de eisen die het BBV stelt, in de paragraaf 

ingaat op: 
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 de naam en de vestigingsplaats; 

 het openbaar belang dat wordt gediend; 

 mutaties in het belang van de gemeente; 

 het eigen en vreemd vermogen per 1 januari en 31 december; 

 het resultaat. 

Daarnaast is in de verordening bepaald dat de raad via tussentijdse rapportages in de reguliere P&C- 

cyclus rapporteert over verbonden partijen waarbij de diepgang van de informatieverstrekking afhankelijk 

is van het financieel en/of bestuurlijk belang. We zien dat de eisen uit de financiële verordening ook 

vereist zijn volgens het BBV.  Er zijn geen aanvullende eisen bepaald. Slechts in de formulering bij ‘het 

belang van de gemeente’ is een nuanceverschil.  

Het BBV vraagt een visie over verbonden partijen. Sittard-Geleen heeft deze visie opgenomen in de 

inmiddels gedateerde nota verbonden partijen. Bij het vorige verdiepingsonderzoek heeft de gemeente 

aangegeven dat actualisering van de nota alleen plaatsvindt als de situatie hierom vraagt. In de 

verordening 212 die in november 2019 door de raad is vastgesteld, is het opstellen van een nota 

verbonden partijen geen vereiste.  

We merken op dat indien de visie over en de beleidsvoornemens voor verbonden partijen niet wordt  

opgenomen in een actuele nota, deze in de paragraaf opgenomen moeten worden.  

Ons is aanvullend medegedeeld dat mede naar aanleiding van een rapport van de vorige rekenkamer 

een nieuwe nota komt. In deze nieuwe nota worden de landelijke ontwikkelingen meegenomen rondom 

de Wet Gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de 

democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen. De nota zal aan de raad ter vaststelling 

worden aangeboden. De verordening 212 wordt hiervoor op een later moment aangepast. 

 

In de paragraaf verbonden partijen is allereerst toegelicht dat verbonden partijen een privaatrechtelijke of 

publiekrechtelijke organisatie zijn waarin de gemeente een bestuurlijk en/of een financieel belang kan 

hebben. Alle verbonden partijen zijn, volgens de categorie-indeling van het BBV (gemeenschappelijke 

regelingen, vennootschappen, stichtingen en verenigingen en overige deelnemingen), apart toegelicht. 

Van elke verbonden partij is de relatie met het programma genoemd.  

Vervolgens komen alle verbonden partijen aan bod, ingedeeld in de vier categorieën, waarbij per 

verbonden partij is ingegaan op de vestigingsplaats, de rechtsvorm, de deelnemers, doelstelling/publiek 

belang, bestuurlijk belang, financieel belang, de risico’s, de ‘kerncijfers’ (het eigen vermogen, het vreemd 

vermogen, de gemeentelijke bijdragen of de verwachte dividenduitkering en het jaarrekeningresultaat 

2018). We zien bij de afzonderlijke verbonden partijen dat verschillende bedragen worden genoemd, 

zoals de bijdragen voor 2018, 2019 en 2020. We adviseren om de bijdragen te baseren op de meest 

actuele informatie, de bijdragen voor het lopende begrotingsjaar. Bij de gemeenschappelijke regelingen 

zou de paragraaf in deze informatie moeten kunnen voorzien. 

 

Uit de toelichting van de afzonderlijke verbonden partijen blijkt dat een aantal verbonden partijen heeft 

besloten om geen weerstandsvermogen op te bouwen. Dat betekent dat mogelijke verliesbedragen naar 

rato van het inwonertal door de gemeenten worden gedragen. Sittard-Geleen kan hierdoor samen met de 

andere deelnemende gemeenten voor onverwachte tegenvallers komen te staan.  

In de afzonderlijke programma’s in de begroting wordt aan het eind van elk programma onder het kopje 

‘gerelateerde verbonden partijen’ de verbonden partijen genoemd die betrekking hebben op het 

desbetreffend programma. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is ingegaan op 

verbonden partijen, waarbij ook gewezen is op risico’s die deze met zich mee kunnen brengen. Hierbij 
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zijn genoemd besluitvorming van de meerderheid die kan afwijken van het standpunt van de individuele 

deelnemer, de afhankelijkheidsrelatie met de verbonden partij voor wat betreft de uitvoering maar ook 

risico’s. Een individuele deelnemer loopt specifieke risico’s  bijvoorbeeld bij uittreding van een van de 

deelnemers en het collectief verantwoordelijkheid dragen bij verlies.  

      

Verbonden partijen leggen een groot financieel beslag op de begroting van gemeenten. Wij adviseren om 

te overwegen om  de bijdragen in verbonden partijen in relatie tot het begrotingstotaal in de paragraaf tot 

uitdrukking te brengen. Door het uitbesteden van taken zullen de eigen lasten, die de uitvoer van taken in 

eigen beheer zou doen, afnemen.  

De paragraaf is gestructureerd van opzet. Beleidsmatig bevat de paragraaf echter beperkte informatie. 

De visie en uitgangspunten bij verbonden partijen moeten onderdeel zijn van de paragraaf. Als met een 

kadernota wordt gewerkt, kan volstaan worden met het opnemen van de belangrijkste uitgangspunten 

van en een verwijzing naar de nota.   

  

Sittard-Geleen scoort met de stuurinformatie op strategisch en tactisch niveau gemiddeld voldoende. Op  

operationeel niveau scoort Sittard-Geleen gemiddeld goed. 

De paragraaf kan verder worden aangevuld door volledig te voldoen aan de eisen die het BBV stelt en 

door ook meerjarige informatie over verbonden partijen op te nemen als hier informatie over bekend is. 

Bij gemeenschappelijke regelingen kan meer informatie bekend zijn over meerjarige ontwikkelingen en de 

financiële impact hiervan.  

 

Aanvullend merken wij op dat de raad op 17 september 2020 kennis heeft genomen van de 

rekenkamercommissieonderzoeken ‘Risicomatrix en informatievoorziening verbonden partijen’ en 

‘Evaluatie van de Kadernota verbonden partijen’. De rapporten dateren van december 2016 en juni 2017. 

In het raadsvoorstel is toegelicht dat de behandeling is vertraagd als gevolg van de verkiezingen en de 

financiële situatie de afgelopen jaren.  

De raad heeft ook ingestemd met de vervolgaanpak waarbij:  

 de huidige kadernota verbonden partijen op basis van aanstaande nieuwe wet en regelgeving wordt 

geactualiseerd; 

 daarin wordt aangesloten op de ingezette verbeterslagen in de P&C-cyclus, risicomanagement en 

begrotingskaders; 

 iedere vier jaar de kadernota wordt geëvalueerd en op basis daarvan te beoordelen of actualisatie 

noodzakelijk is. 
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4.7. Grondbeleid 

 

Onderzoek Begroting Meerjaren- 

raming 

Strategisch Tactisch Operationeel Algemeen 

oordeel 

Ontwikkeling 

 

Grondbeleid 

 

  Goed Onvoldoende Voldoende   

 

 

Conclusie 

De nota grondbeleid van Sittard-Geleen is van december 2015. Deze nota wordt geactualiseerd en 

conform planning eind 2020 voor vaststelling aan de raad aangeboden. De gemeente kiest waar 

mogelijk voor een faciliterend grondbeleid, hetgeen niet uitsluit dat in specifieke gevallen de keuze 

actief grondbeleid is. Voor actief grondbeleid wordt gekozen om bij grondexploitaties sturing te kunnen 

uitoefenen en om regie te hebben op specifieke ontwikkelingen. Ook is actief grondbeleid mogelijk als 

gewenste ontwikkelingen niet door de markt worden opgepakt. 

Aangegeven is dat bij het jaarrekening- en bij het begrotingstraject de financiële risico’s van projecten, 

nieuwe ontwikkelingen in de grondexploitatie en bij vastgoed in beeld worden gebracht en 

geactualiseerd. 

 

Voor de reguliere grondexploitatieprojecten vindt de risicoanalyse plaats via een systeem met 

risicoparameters waardering, markt en organisatie. Voor binnenstedelijke projecten worden, gelet op 

de grootte en de lange (voorbereidings)trajecten, risico’s voor 50% afgedekt en de tekorten voor 100%. 

Specifieke risico’s grondexploitatie en vastgoed, zijn afgedekt door middel van bestemmingsreserves 

(algemene reserve grondexploitatie en risicorerve) en de voorziening sanering grondexploitaties.  

Deze risico’s en bestemmingsreserves maken geen deel uit van de berekening van het 

weerstandvermogen. Dit betekent dat de paragraaf Grondbeleid inzicht moet bieden in mogelijke 

risico’s met een cijfermatige toelichting en de afdekking hiervan.  

Voor exploitaties/projecten waarvoor een tekort is berekend wordt een voorziening getroffen. Winsten 

worden genomen als ze gerealiseerd zijn, waarbij ook tussentijdse winst mogelijk is. Uit de 

jaarrekening blijkt dat voor € 0,9 miljoen aan tussentijdse winst is genomen. Bij de bouwgrond in 

exploitatie (BIE) is in 2019 voor € 2,4 miljoen een voorziening getroffen voor geprognosticeerde 

verliezen. De boekwaarde van BIE bedraagt op 31 december 2019 netto (bruto -/- voorziening tekorten 

€ 2,4 miljoen) € 7,2 miljoen. De balanswaarde van strategische gronden als materieel vast actief 

bedraagt op 31 december 2019 afgerond € 3 miljoen. Dit is de boekwaarde ad € 9,8 miljoen minus 

afwaardering € 6,8 miljoen. 

 

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing van de begroting biedt 

informatie over onder andere ontwikkelingen met betrekking tot het grondbeleid. De informatie in de 

paragraaf in de begroting is beperkt waardoor geen goed beeld kan worden gevormd. Op die plek moet 

ook een verwijzing naar en een samenvatting zijn opgenomen van de belangrijkste informatie uit de 

nota grondbeleid. Ook moet inzicht in de risico’s worden geboden  De informatie uit de paragraaf in de 

jaarrekening is veel uitvoeriger en wordt bij onze beoordeling betrokken. Tevens stelt de raad een 

separate jaarrekening grondexploitatie vast. Op deze jaarrekening ligt geheimhouding maar kan door 

de raadsleden worden ingezien. In de verordening 212 zijn aanvullende eisen opgenomen voor de nota 
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en voor de paragraaf. Wederom wordt aandacht gevraagd voor het naleven hiervan of de verordening 

hierop aan te passen. Verbeteringen zijn nodig, zodat op basis van de paragraaf Grondbeleid in de 

begroting een integraal beeld kan worden gevormd. Cruciaal hierbij is inhoudelijke informatie over en 

inschattingen van risico’s en hoe hiermee wordt omgegaan. Tevens vragen wij aandacht voor de 

impact van exploitatieovereenkomsten en meerjarige financiële ontwikkelingen.  

 

Wij constateren dat Sittard-Geleen fors heeft geïnvesteerd in de grondexploitatie. Dit gaat gepaard met 

forse (financiële) risico’s. Het risicoprofiel wordt frequent bijgesteld met daarbij de dekking.  

Indien sprake is van duurzame waardevermindering treft de gemeente een voorziening en vindt 

afwaardering plaats. De betreffende voorziening wordt aangevuld waarbij het exploitatieresultaat c.q. 

de algemene reserve grondexploitatie wordt aangesproken. Mogelijk is (op termijn) ook sprake van 

positieve risico’s gelet op de afwaarderingen bij strategische gronden.   

 

Op basis van onze analyse de volgende aanbevelingen 

 laat de raad, zoals voorgenomen, de geactualiseerde nota grondbeleid eind 2020 vaststellen;  

 leg in de paragraaf relaties met programma’s in de begroting en visiedocumenten; 

 presenteer in de paragraaf van de begroting een zo compleet mogelijk beeld. Ga hierbij in op de 

risico’s (negatieve en positieve risico’s), de becijfering hiervan en de dekking; 

 voldoe aan de eisen van de verordening 212 voor de nota en de paragraaf bij de begroting en 

jaarrekening; 

 besteed ook aandacht aan exploitatieovereenkomsten, de financiële consequentie van de inbreng 

van gronden/gebouwen en het afboeken van boekwaarden;  

 geef ook in de paragraaf meerjarig financieel inzicht in de grondexploitatie. 

 

 

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 

Volgens het coalitieakkoord gaat onderzoek plaatsvinden naar de woningbehoeften, het woningaanbod 

en de werking van de sloopregeling. Tevens wordt gekeken of transformatie van leegstaand vastgoed 

kan bijdragen aan een toereikend aanbod van betaalbare woningen.  

In het addendum bij het akkoord is vermeld dat ten behoeve van de leefbaarheid in de kleine kernen 

woningbouw mogelijk moet zijn. Indien nodig wordt het beleid hiervoor aangepast.  
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Begroting  

Volgens de paragraaf Grondbeleid staat Sittard-Geleen voor de woningbouw voor een grote opgave. Het 

betreft met name krimp, sloop en transformatie. Maar dat geldt evenzo in relatie tot infrastructuur, 

duurzaamheid, klimaatadaptie, commerciële- en economische ontwikkelingen.  

De gemeente kiest waar mogelijk voor faciliterend grondbeleid, hetgeen niet uitsluit dat in specifieke 

gevallen de keuze actief grondbeleid mogelijk is. Actief grondbeleid is bij grondexploitaties om vanuit het 

publieke belang sturing uit te oefenen en om regie te hebben op specifieke ontwikkelingen. Ook als 

gewenste ontwikkelingen niet door de markt worden opgepakt kan de gemeente over gaan tot actief 

grondbeleid. 

Voor ruimtelijke ontwikkelingen wil de gemeente zoveel mogelijk gebruik maken van bestaand 

(leegstaand) vastgoed en van gronden die hun functie hebben verloren. Als actuele thema’s zijn 

genoemd: energietransitie, circulaire economie, (duurzame) herontwikkeling van bestaande kantoren en 

bedrijventerreinen. Gestreefd wordt om vóór de vaststelling van een bestemmingsplan anterieure 

overeenkomsten te sluiten met partijen over de ruimtelijke invulling, locatie eisen, fasering en verhaal van 

kosten. Als dit niet mogelijk is, worden de op marktpartijen te verhalen kosten opgenomen in een 

exploitatieplan dat gelijktijdig met het bestemmingsplan wordt vastgesteld.  

 

In programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing in de begroting is 

opgenomen waar de gemeente zich voor de middellange termijn op richt: 

- transformeren van de woningmarkt; 

- anticiperen op klimaatverandering en de gevolgen hiervan; 

- invoeren van de nieuwe Omgevingswet; 

- het grondbeleid anders invullen. 

In dit programma is ook  een verwijzing opgenomen naar de nota grondbeleid 2015-2019. Wij merken 

echter op, dat in de paragraaf Grondbeleid een verwijzing moet zijn opgenomen én een beknopte 

samenvatting van de nota.  

Er vindt op dit moment een actualisering plaats, enerzijds omdat de termijn van de huidige nota is 

verstreken, anderzijds vanwege de Omgevingswet. Deze nieuwe wet vormt de basis voor de 

samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Hierbij is aangegeven dat het om de balans 

gaat tussen beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving met het oog op duurzame 

ontwikkeling. Onder andere de transformatie en herinrichtingsopgaven krijgen een plaats in de nieuwe 

nota. Tevens wordt rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen in het Rijksbeleid zoals de 

stikstofrichtlijn en het beleid omtrent gasloos bouwen. 

 

Uit de toelichting bij dynamisch voorraadbeheer blijkt dat er voor wonen meer ruimte is dan programma. 

Dit is ook van toepassing op de stedelijke programma’s zoals maatschappelijk vastgoed, 

bedrijventerreinen, kantoorlocaties en winkels. Er is geen behoefte aan ‘meer’ maar wel aan ‘anders’.  

De gemeente wil een kwalitatieve transformatie door programmatisch te sturen op het sterk houden van 

de centra en het verdunnen en versterken van de groene kwaliteiten aan de randen van de stad. In de 

begroting is een structurele ombuigingsopgave opgenomen van € 50.000 in 2020 oplopend naar  

€ 150.000 in 2022. Hierbij is de ‘bestuursopdracht vergroten van het woningbouwprogramma’ 

opgenomen. De maatregel is gericht op extra woningbouw op beschikbare en vrijkomende locaties. In 

2020 wordt deze ombuigingsopgave gerealiseerd en dan volgt de voorbereiding voor de volgende jaren.     
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Resultaten, risicomanagement en weerstandsvermogen  

In de paragraaf is een prognose gegeven van de per 1 januari 2019 te verwachte resultaten bij projecten 

bouwgrond in exploitatie. Van de vijftien projecten zijn er drie waarbij  winst is berekend van in totaal 

afgerond € 0,9 miljoen. Bij twaalf projecten zijn verliezen berekend van in totaal afgerond € 5,7 miljoen.  

Per saldo bedraagt het voorgecalculeerde exploitatieresultaat -/- € 4,8 miljoen. Bij twee projecten met 

positieve saldo wordt afsluiting in 2019 verwacht.  

 

Aangegeven is dat bij het jaarrekening- en bij het begrotingstraject de financiële risico’s van projecten, 

nieuwe ontwikkelingen in de grondexploitatie en bij vastgoed in beeld worden gebracht en geactualiseerd. 

Voor de reguliere grondexploitatieprojecten vindt de risicoanalyse plaats via een systeem met 

risicoparameters waardering, markt en organisatie. Voor binnenstedelijke worden, gelet op de grootte en 

de lange (voorbereidings)trajecten, risico’s voor 50% afgedekt en de tekorten voor 100%. 

Voor het opvangen van de tekorten en risico’s grondexploitatieprojecten en vastgoed gerelateerde 

ontwikkelingen zijn beschikbaar:   

- de voorziening grex, binnenstedelijk en vastgoed; 

- de algemene reserve grondexploitatie; 

- de risicoreserve (binnenstedelijk). 

 

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is vermeld dat de specifieke risico’s 

grondexploitatie en vastgoed, zijn afgedekt door middel van bestemmingsreserves (algemene reserve 

grondexploitatie en risicoreserve) en de voorziening sanering grondexploitaties. Deze risico’s en 

bestemmingsreserves maken geen deel uit van de berekening van het weerstandvermogen.  

Dit betekent dat de paragraaf Grondbeleid inzicht moet bieden in mogelijke risico’s met een cijfermatige 

toelichting en in de afdekking van risico’s. Wij constateren dat genoemde informatie ontbreekt. Mede 

hierdoor is het niet mogelijk om op basis van de geboden informatie een goed beeld te vormen.  

De gemeente heeft aanvullend opgemerkt dat in de paragraaf grondbeleid van de begroting 2020 

abusievelijk is verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen. Tot en met de begroting 2019 is de 

afdekking van deze risico’s ook opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. 

Met ingang van de nieuwe kadertelling (eind 2019) maken de risico’s, de voorzieningen en 

bestemmingsreserves van de grondexploitatie en vastgoed geen deel meer uit van het 

weerstandvermogen. De toelichting en afdekking van de risico’s is tussen wal en schip geraakt. 

Toegezegd is dat de informatie met ingang van de begroting 2021 in de paragraaf Grondbeleid wordt 

opgenomen.     

 

In het hiervoor genoemde programma 8 is opgenomen dat in 2020 geen (nieuwe) middelen beschikbaar 

zijn en voor de jaren daarna slechts beperkt. Hierdoor worden risico’s gelopen bij de belangrijke opgaven. 

Dit geldt ook voor de pilots, proeftuinen en experimenten die in gang gezet zijn. Hierbij is aangegeven dat 

dit een nadere verdieping vergt voor de plannen en visies in 2020. Als niet gekozen wordt voor een 

adequate aanpak en vernieuwing van de woningvoorraad liggen leegstand en verpaupering op de loer. 

De aanpak van deze problematiek vergt waarschijnlijk een nog grotere financiële inspanning.   

Aanvullend merken wij op dat in het verleden fors is geïnvesteerd in de grondexploitatie, binnenstedelijk 

en in vastgoed gerelateerde ontwikkelingen. Ook hebben veelvuldig afwaarderingen van boekwaarden 

plaatsgevonden mede door BBV-voorschriften, hetgeen mogelijk ontwikkelpotentieel voor de toekomst 

biedt.   
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De informatie in de jaarrekening 2019 alsmede in de door de raad afzonderlijk vastgestelde jaarrekening 

grondexploitatie 2019 betrekken wij bij onze oordeelvorming. Onderstaand wordt eerst ingegaan op 

ontwikkelingen en de transformatievisie waarna het beeld wordt gecompleteerd met informatie uit de 

Jaarrekening 2019.  

     

Ontwikkelingen 

In de paragraaf Grondbeleid is bij de ontwikkelingen ingegaan op duurzame accommodaties en op de 

transformatievisie van de woningvoorraad. Binnen de gemeente is behoefte aan kwalitatief goede, 

betaalbare, bereikbare en toekomstbestendige accommodaties. Er is ook minder behoefte aan 

maatschappelijk vastgoed en gelet op de financiële positie moeten de kosten van strategisch vastgoed 

worden beperkt. Zoals in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen is vermeld volgt nog dit jaar een 

visie. De gemeente is voornemens het probleem van leegstaand en leegkomend vastgoed aan te 

pakken, onder meer door het aantal accommodaties te reduceren en accommodatiesubsidies aan te 

scherpen. 

 

Met behulp van de Transformatievisie Wonen Westelijke Mijnstreek willen de gemeenten in deze regio 

werken aan voldoende, geschikte woningen voor de inwoners in alle leeftijdsgroepen. In de visie komen 

aan de orde de aanpak van de nieuwbouwopgave, verbouw, sloop het experimenten met nieuwe woon- 

en beheervormen. Ook de omvang (minimaal op peil houden) en spreiding van sociale woningbouw en 

klimaataanpassing maken onderdeel uit van de visie.  

De uitvoering van deze transformatievisie wordt vanaf 2020 ter hand genomen in de pilot gebieden 

Geleen-Zuid en de kernen in het landelijk gebied (Limbricht, Einighausen en Guttecoven).   

Nauwe samenwerking met inwoners, woningbouwcorporaties, ontwikkelaars, vastgoedeigenaren, 

vastgoedbeheerders en banken is hierbij onmisbaar.  

 

Transformatievisie Wonen Westelijke Mijnstreek 

Inmiddels heeft de raad in juli de Transformatievisie Wonen Westelijke Mijnstreek vastgesteld.  

De Transformatievisie bestaat uit drie delen namelijk Omgevingsanalyse (deel I), Ruimtelijke Visie (deel 

II) en het Transformatieplan (deel III).  

Als ultieme missie van de Transformatievisie is geformuleerd het behouden en verbeteren van de 

leefkwaliteit van de verschillende woonkernen -zowel groot als klein- in de Westelijke Mijnstreek door een 

zeer gerichte aanpak op maat. Er is sprake van een kwantitatieve en kwalitatieve uitdaging op de 

woningmarkt. Kleinere huishoudens en zeer sterk toenemende zorgbehoevendheid vragen om andere 

woonvormen. Ook hebben woningcorporaties een kleinere sociale huurvoorraad, is de doelgroep qua 

aantallen nagenoeg onveranderd en is sprake van druk op de (sociale) huurmarkt. Gewezen is op de 

leegstand die nu voornamelijk optreedt bij de particuliere woningvoorraad en in het bijzonder in het lage 

segment. In de Transformatievisie is een kwaliteitszeef voorgesteld als afwegingskader ten behoeve van 

nieuwe ontwikkelingen, plannen en vervangende woningbouw. 

In de Ruimtelijke Visie is aangegeven dat niet één generieke strategie voor de transformatieopgave kan 

worden opgesteld. Daarom is het belangrijk om de ruimtelijke visie en strategieën voor de (zes) 

verschillende woonmilieus te differentiëren. Zodra een bepaald ambitieniveau is gekozen, wordt 

overgegaan tot concrete voorstellen per woonmilieu (het transformatiescenario). Bij het opstellen van de 

transformatiescenario’s is gewezen op het belang te zorgen voor koppelingen door ook voor elk 

woonmilieu een meerwaarde te creëren. Het Transformatieplan biedt een structuur voor de uitvoering. 

Daarbij is de rol van de verschillende actoren die bij de transformatie zijn betrokken toegelicht.  
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Gewezen is op het belang van monitoring en evaluatie, communicatietraject en participatieplatform, 

uitzetten van het kader en experimenteren, activeren en faciliteren. Alle stappen zijn uitvoerig toegelicht. 

Bij het uitzetten van het kader wordt verder vormgegeven aan de visie. Sittard-Geleen moet hierbij zorgen 

voor verankering van de uitgangspunten in bredere kaders zoals de Toekomstvisie 2030, de 

Omgevingsvisie en het omgevingsplan, het bestuursakkoord gemeente-provincie, burgerparticipatie, de 

duurzaamheidsvisie en het accommodatiebeleid. 

 

Met de vaststelling van de Transformatievisie wordt concreet opdracht gegeven om de financiële 

consequenties en de eventuele gemeentelijke inbreng verder uit te werken. In het raadsvoorstel is 

opgemerkt dat de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek over onvoldoende middelen beschikken om de 

taakstellingen te kunnen halen. Dit betekent dat gekeken moet worden of de taakstellingen anderszins 

kunnen worden gehaald in samenwerking met marktpartijen en mogelijk andere overheden. 

Behalve het starten in de genoemde pilotgebieden is een tweede belangrijke uitvoeringsactiviteit de start 

van het overleg met de stakeholders om de gezamenlijke doelstelling te benoemen, een gerichte aanpak 

nader te verkennen en vorm te geven via een overeen te komen afsprakenkader. 

 

Aanvullend heeft de gemeente opgemerkt dat het doel van de transformatievisie, als uitvoeringskader 

van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg, is te komen tot een aanpak die enerzijds zorgt voor de juiste 

woonproducten voor en nu én de voorzienbare toekomst. Anderzijds is de uitvoering gericht op het uit de 

markt nemen van afgeschreven (mede in relatie tot de energietransitie) en kwalitatief slechte woningen. 

Met de uitvoering van de Transformatievisie wordt ook maatwerk voorzien als het gaat om de 

woonbehoeftes in de kernen, dorpen, wijken en stedelijk gebied. De herbestemming van (leegstaand) 

vastgoed alsmede het mogelijk samenvoegen en het levensloopbestendig maken van bestaande 

woningen maken onderdeel uit van de transformatieopgaven. 

Eind juni is de evaluatie van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg afgerond op basis waarvan op 

onderdelen een heroverweging van het woonbeleid en de sloopregeling wordt uitgewerkt. Voor de 

Westelijke Mijnstreek, en dus ook de gemeente Sittard-Geleen, de gelegenheid om de verbinding tussen 

structuurvisie en transformatievisie te optimaliseren.  

 

Jaarrekening 2019 

In de jaarrekening is verwezen naar de vigerende nota Grondbeleid 2015-2019, waar een nieuwe nota 

voor in voorbereiding is. Het gemengd grondbeleid (actief en passief) is toegelicht. Aangegeven is dat de 

financiële consequenties van het actieve grondbeleid via grondexploitatieberekeningen inzichtelijk 

worden gemaakt. Deze grex-berekeningen worden jaarlijks geactualiseerd voor de boekwaarden op 31 

december en gecorrigeerd voor:  

- de parameters (kosten- en opbrengststijging, rente- en disconteringsvoet); 

- programma (aantallen woningen, kantoren, winkels maatschappelijke voorzieningen); 

- planning (fasering programma in de tijd); 

- prijs (grondopbrengsten van het programma). 

 

Achtereenvolgens is ingegaan op de bouwgrond in exploitatie (BIE) voor wat betreft de boekwaarde en 

verliesvoorziening, op het resultaat BIE, op strategische gronden als materieel vast actief (MVA), op  

winstneming, risicoanalyse en risicomanagement en de algemene reserve bouwgrondexploitatie.    
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BIE 

De BIE is toegelicht. Tevens is cijfermatig inzicht geboden in de bruto boekwaarde (BIE onderhanden 

werk en gronden gereed voor verkoop), de voorziening voor tekorten BIE en de netto boekwaarde. De 

boekwaarde bedraagt per 31 december 2019 afgerond € 9,6 miljoen. De getroffen voorziening voor 

geprognosticeerde verliezen bedraagt € 2,4 miljoen. De netto boekwaarde is berekend op € 7,2 miljoen.  

De nog te maken kosten zijn voor de BIE berekend op € 8,2 miljoen en de geraamde opbrengst op  

€ 16,5 miljoen. Het geraamd resultaat bedraagt derhalve -/- € 1,3 miljoen. 

Bij de gronden gereed voor verkoop is een negatief resultaat berekend van € 1,8 miljoen en bij 

onderhanden werk een positief resultaat van € 0,5 miljoen. Bij onderhanden werk wordt een positief 

resultaat geraamd van afgerond € 0,5 miljoen. Voor het verwachte tekort van € 1,3 miljoen heeft de 

gemeente een voorziening getroffen.        

 

MVA 

De gronden waar de raad nog geen grondexploitaties voor heeft vastgesteld, zijn onderdeel van de MVA. 

Voorbeelden zijn de ESCS locatie en de gronden van de voormalige Bunderhof waar nog geen concrete 

plannen voor zijn maar wel initiatieven. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering waarbij 

de marktwaarde lager is dan de boekwaarde dient afwaardering plaats te vinden. In de jaarrekening is 

aangegeven dat middels onafhankelijke taxaties een toets heeft plaatsgevonden en voor de betreffende 

gronden een voorziening is gevormd. Tevens is vermeld dat dit nagenoeg budgettair neutraal heeft 

kunnen plaatsvinden. De balanswaarde van strategische gronden als materieel vast actief bedraagt op  

31 december 2019 afgerond € 3 miljoen. Dit is de boekwaarde ad € 9,8 miljoen minus afwaardering  

€ 6,8 miljoen. De boekwaarde aan het begin van 2019 bedroeg eveneens € 3 miljoen. 

 

Risicoanalyse –management en algemene reserve bouwgrondexploitatie  

In 2019 is volgens de ’percentage of completion’ (poc) methode voor een bedrag van € 0,9 miljoen bij 

Holtum Noord III en Mijn Zuid aan tussentijdse winst genomen. Tussentijdse winst wordt gestort in de 

algemene reserve grondexploitatie. Ten aanzien van de risicomanagement is opgemerkt dat dit een 

dynamisch en interactief proces is. Om de risico’s te beheersen worden deze regelmatig concreet 

gemaakt en gemonitord. De benodigde risicobuffer is opgebouwd uit risico parameters waardering, markt 

en organisatie. In de jaarrekening is bij marktrisico één totaal bedrag opgenomen van € 386.000. 

Afdekking vindt plaats door de algemene reserve grondexploitatie die einde 2019 € 1.791.000 bedraagt. 

Na aftrek van de benodigde risicobuffer (€ 386.000) resteert € 1,4 miljoen.  

Tekorten respectievelijk overschotten bij de algemene reserve bouwgrondexploitatie worden verrekend 

met de algemene middelen. Voor 2019 betekent dit dat € 1,4 miljoen is vrijgevallen en toegevoegd aan 

de algemene middelen lees exploitatie, waarna het saldo € 0 bedraagt. 

 

Aanvullend merken wij op dat in de nota grondbeleid 2015 is aangegeven dat bij een hoger 

geactualiseerd risicoprofiel meteen voorstellen worden gedaan om het tekort af te dekken tot aan het 

noodzakelijke niveau. Hiervoor wordt bijvoorbeeld de risicoreserve aangesproken, het exploitatieresultaat 

en/of de algemene reserve. 

Tegelijk met het vaststellen van de jaarrekening 2019 heeft de raad besloten om € 0,6 miljoen die 

afkomstig zijn uit het exploitatieplan Holtum Noord 3 te storten in de algemene reserve en te oormerken 

voor het eventuele risico dat kan voorkomen uit deze grondexploitatie. Het risico vervalt zodra de 

anterieure overeenkomst is ondertekend en het onherroepelijke nieuwe bestemmingsplan en  

2e herziening exploitatieplan Holtum Noord 3 door de raad is vastgesteld.  
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De voorziening grondexploitatie, binnenstedelijke projecten, vastgoed en woonwagens bedraagt volgens 

de jaarrekening 2019 op 31 december afgerond € 1,2 miljoen.  

In de risicoreserve die ultimo 2019 € 1,7 miljoen bedraagt, is een bedrag van € 0,3 miljoen opgenomen 

voor woningbouw-ontwikkeling in Einighausen. Deze risicoreserve vormt achtervang voor risicoposten in 

de begroting waarvan de financiële gevolgen nog niet geaccepteerd c.q. ingekaderd zijn. Dan ligt er nog 

een expliciete opdracht om mogelijk nadelige effecten te verkleinen. In de risicoreserve zijn middelen 

opgenomen mocht de opdracht niet tot voldoende resultaat leiden. 

 

In de jaarrekening 2019 is een verwijzing opgenomen naar de separate jaarrekening grondexploitatie 

waar geheimhouding op ligt maar die door de raadsleden ingezien kan worden. Ook is verwezen naar de 

paragrafen Verbonden partijen (PPS-grondexploitatie) en Weerstandsvermogen en risicobeheersing in de 

jaarrekening. Bij deze laatste paragraaf is als specifieke risico’s (€ 0,5 miljoen) de grondexploitatie 

Holtum Noord voor 2020 opgenomen.  

 

Wij constateren dat Sittard-Geleen fors heeft geïnvesteerd in de grondexploitatie. Dit gaat gepaard met 

forse (financiële) risico’s. Het risicoprofiel wordt frequent bijgesteld met daarbij de dekking. Indien sprake 

is van duurzame waardevermindering wordt een voorziening getroffen en vindt afwaardering plaats.  

De betreffende voorziening wordt aangevuld waarbij het exploitatieresultaat c.q. de algemene reserve 

grondexploitatie wordt aangesproken. Mogelijk is (op termijn) ook sprake van positieve risico’s gelet op 

de afwaarderingen bij strategische gronden.   

 

Stuurinformatie  

De stuurinformatie op strategisch niveau is gemiddeld goed, waarbij rekening wordt gehouden met de 

actualisering van de nota dit jaar. Hierbij merken we op dat in de paragraaf bij de begroting niet is 

verwezen naar de nota. Op tactisch niveau wordt gemiddeld onvoldoende gescoord ondanks dat 

grotendeels aan het BBV wordt voldaan. De naleving van de verordening 212 vindt evenals bij het vorige 

verdiepingsonderzoek onvoldoende plaats. Zowel in de huidige als de vorige verordening 212 zijn 

aanvullende eisen geformuleerd voor de nota en voor de paragraaf. In de paragraaf ontbreekt het inzicht 

in het verloop van de grondvoorraad, de te ontwikkelen en in ontwikkeling genomen projecten en de 

relaties van het grondbeleid met de programma’s zijn. Op operationeel niveau wordt een krappe 

voldoende gescoord. De informatie in de begroting sec geeft onvoldoende inzicht. In de jaarrekening is 

uitgebreidere informatie opgenomen. Deze informatie nemen we mee bij de beoordeling. Uitgebreid 

inzicht per afzonderlijk project biedt de Jaarrekening grondexploitatie 2019.  

Wederom concluderen wij dat verbeteringen nodig zijn door in de paragraaf in de begroting een zo 

compleet mogelijk beeld te schetsen. Cruciaal hierbij is inhoudelijke informatie over en inschattingen van 

risico’s en hoe hiermee wordt omgegaan. Tevens vragen wij aandacht voor exploitatieovereenkomsten 

en de financiële impact hiervan, inclusief risico’s. Het ingaan op meerjarige (financiële) ontwikkelingen 

komt de transparantie ten goede.  
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5. Het onderzoek 
 

 

5.1. Inleiding 

 

Het financieel verdiepingsonderzoek 

Dit is het rapport van het financiële verdiepingsonderzoek van de gemeente Sittard-Geleen. 

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 Sittard-Geleen 

Het financieel verdiepingsonderzoek hebben wij bij Sittard-Geleen uitgevoerd in de periode juni - 

november op basis van de begroting 2020. 

Wij danken de gemeente voor de samenwerking en bereidheid steeds op korte termijn antwoord te geven 

op onze vragen om informatie en toelichting. In verschillende ambtelijke en bestuurlijke overleggen 

hebben wij afstemming van en overeenstemming over cijfers, gegevens en feiten gezocht én gevonden. 

 

Meerjarige uitspraak 

Het doen van een uitspraak over de toezichtvorm voor vier jaar is gebaseerd op een bepaling 

opgenomen in het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 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 
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essentiële stuurinformatie. Dit kan betekenen, dat deze gemeente onvoldoende mogelijkheden heeft om 

in control te zijn. Zij loopt hiermee aanzienlijk financieel risico.  

 

Op basis van het verdiepingsonderzoek formuleren wij dan aandachts- en/of verbeterpunten.  

Afhankelijk van hun belang volgen we op verschillende manieren hoe een gemeente deze punten in de 

tussenliggende jaren, dus tot aan ons volgende verdiepingsonderzoek oppakt. In enkele gevallen kunnen 

behaalde tussentijdse resultaten bepalend zijn, of een gemeente een meerjarige status kan behouden. 

Als dit voor een gemeente speelt, dan benoemen wij deze punten expliciet met vermelding hoe en 

wanneer invulling aan deze punten moet zijn gegeven. In zo’n geval heeft de gemeente oranje licht 

gekregen in het financiële verdiepingsonderzoek. 
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5.4. Reikwijdte van het onderzoek 

 

Primair richt het onderzoek zich op de financiële positie, zoals de gemeente die presenteert in de 

begroting 2020 en de bijhorende meerjarenraming 2021-2023. Ook behaalde resultaten, zoals 

gepresenteerd in de jaarrekeningen vanaf 2014 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: 

- Programmabegroting 2020; 

- Programmabegroting 2019; 

- Programmabegroting 2018; 

- Kadernota 2019; 

- Jaarrekeningen 2015, 2016, 2017, 2018, 2019; 

- Coalitieakkoord op hoofdlijnen 2018-2022 Samen Duurzaam; 

- Addendum Coalitieakkoord Samen Duurzaam 2020-2022; 

- Verordeningen 212 Gemeentewet 2019; 

- Verordening 213 Gemeentewet 2012; 

- Verordening 213a Gemeentewet 2009; 

- Auditjaarplan 2018, 2019 en 2020; 

- Treasurybesluit gemeente Sittard-Geleen 2015; 

- Belastingmaatregelen 2020 inclusief erratum; 

- Kadernota reserves en voorzieningen 2017-2020; 

- Kadernota weerstandsvermogen en risicobeheersing 2019; 

- Beleidsplan Afvalwater Westelijke Mijnstreek 2015-2020 en  

     kostendekkingsplan afvalwater Sittard-Geleen;  

- Nota onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte 2020-2023; 

- Rapport Basis Integraal  Beheerplan Openbare Ruimte Sittard-Geleen 2020-2023; 

- Beheerplan vastgoed 2019 / Integrale Inspecties en Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan  

     gemeentelijke gebouwen 2019; 

- Kernkader voor het toekomstig accommodatie beleid 2020; 

- Visie Dienstverlening van de toekomst ‘Mensen maken Sittard-Geleen’ 2017; 

- Interne visie ‘Wij werken samen voor Sittard-Geleen’; 

- Kadernota verbonden partijen, inclusief holdingstrategie 2014 met bijlage; 

- Nota grondbeleid Sittard-Geleen 2015-2019; 

- Transformatievisie Westelijke Mijnstreek 2020. 

 

Provincie Limburg: 

- Begrotingsbrief 2020; 

- Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader ‘GTK 2020 Gemeenten’;  

- www.limburg.nl/gemeentefinancien.  

 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 

- Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten; 

- Gemeentewet; 

- Wet financiering decentrale overheden. 

 

 

http://www.limburg.nl/gemeentefinancien

