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Voorwoord: “Investeren in mensen”
Voor u ligt de begroting 2020, de titel van deze begroting is investeren in mensen. In 2019 hebben we
vooral ingezet op het verkrijgen van inzicht. Inzicht in financiën, projecten maar ook inzicht in wat onze
burgers bezighoudt. We zijn in verschillende kernen gaan “buurten” en de verschillende kernen hebben
aan ons en aan u verteld wat hun belangrijkste vraagstukken zijn. Ook hebben we naar de eigen
organisatie gekeken en geluisterd, naar wat er nodig is om deze op orde te brengen om zodoende de
opgaves en taken waar we voor staan adequaat uit te kunnen (blijven) voeren. Want het samenspel
tussen onze burgers en onze medewerkers is van cruciaal belang bij de aanpak van de problemen die
op ons pad liggen en nog gaan komen. Wij investeren in mensen, de samenleving, in ons sociaal
kapitaal.
We willen investeren in onze burgers om hen in staat te stellen om mee te kunnen en te blijven doen.
Meedoen is gezond, voorkomt dat inwoners eenzaam worden, houdt onze burgers fit en geeft betekenis
aan het leven. Daar hoort bij dat we dan ook investeren in de voorzieningen voor onze inwoners en
bezoekers, zodat deze toegankelijk en kwalitatief op orde zijn en zullen blijven.
Samenwerken met mensen binnen onze regio is en blijft een belangrijk aandachtspunt. Niet alleen met
onze Lijn50 collega’s maar ook met andere collega’s in gemeenten binnen de groene long (ook wel het
Middengebied genoemd) van Zuid-Limburg. Vanuit onze gezamenlijke kernwaarden zoeken we deze
samenwerking op en gaan organisch aan de slag waarbij we bestaande structuren respecteren.
Tot slot richten we ons op het aanpassen van de gemeentelijke organisatie, onze eigen mensen. Niet
alleen qua inrichting, maar ook op houding en gedrag, cultuur en sfeer. We stimuleren ambtenaren om
vaker achter het bureau vandaan te komen en naar buiten te gaan, naar de leefwereld, daar waar het
allemaal gebeurt. Het doel is het actief opzoeken van het contact met onze burgers, het investeren in
relaties met mensen.
Het consequent doorvoeren van de zero-based-methodiek, dus alleen daar geld voor vrijmaken als er
ook concrete plannen liggen en de middelen daarbij reëel te ramen , stelt ons in staat om een goede
balans te vinden tussen uitgaven en inkomsten. We presenteren u dan ook een sluitende
meerjarenbegroting waarbij we de lasten voor onze burgers niet zullen verzwaren. We investeren daarin
waar het om gaat: in mensen.

Portefeuillehouder Financiën,
Drs. Guido E.H. Houben
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Samenvatting
Algemeen
Voor u ligt de begroting 2020 inclusief meerjarenperspectief 2021-2023. Deze begroting heeft een
indeling die is voorgeschreven door de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording.
Op 4 juli jl. heeft u de kaderbrief 2020 besproken. Deze kaderbrief 2020 is het eerste document dat
voortkomt uit de workshops “verbetering P&C cyclus”, tussen uw gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie ter uitvoering van de motie “Opzet Planning en
Control-cyclus en financiële stukken (begroting algemeen)”
In de kaderbrief hebben wij u enerzijds willen informeren over de doelstellingen die wij als college
voorgenomen hebben, en anderzijds inzicht geboden in de (wettelijke en autonome) ontwikkelingen die
wij op onze gemeente zien af komen. Daarnaast hebben wij u uitgenodigd om vooral ook zélf met
initiatieven te komen, en daarnaast aan te geven waar u als gemeenteraad prioriteit aan wil geven bij
het opstellen van de begroting 2020 e.v..
De doelstellingen en ontwikkelingen die wij als college benoemd hebben, worden over het algemeen
onderschreven door uw raad. De Gemeente Gulpen-Wittem staat, net als heel veel andere gemeenten
in Zuid-Limburg en Nederland, voor een grote financiële opgave. Het rijk gaat onverminderd door met
het decentraliseren van taken, echter blijven financiële middelen, voor kleine en middelgrote gemeenten, achter.
Daarnaast is de voornaamste inkomstenbron voor een gemeente, het gemeentefonds, uitzonderlijk
onzeker en wispelturig. De mei-circulaire toont maar weer eens aan dat achterblijvende investeringen
bij het Rijk, vanwege onder meer “het trap-op-trap-af” principe, negatief doorwerken op de Algemene
Uitkering en zelfs de incidentele ophoging van het budget Jeugdzorg nagenoeg weer te niet doen.
Daarnaast is gebleken dat ontwikkelingen binnen de verschillende Gemeenschappelijke Regelingen de
komende jaren fors op onze exploitatiebegroting gaan drukken.
U heeft breed onderkend dat een structureel sluitende meerjarenbegroting, één van de voornaamste
voorwaarde van onze toezichthouder, de provincie Limburg, een hels karwei zal worden.
In de kaderbrief geschetste ontwikkelingen kunt u zich grotendeels vinden waarbij u de belangrijke
randvoorwaarde mee geeft dat de lasten voor onze burgers niet mogen stijgen. De kaders van de Nota
Lokale Heffingen 2018-2021 zoals u deze op 31 mei 2018 heeft vastgesteld blijven hierbij het
uitgangspunt. Daarbij heeft u in brede zin wel aangegeven dat gekeken kan worden naar de tarieven
toeristenbelasting, die sinds 2012 niet meer zijn geactualiseerd. Afstemming in Lijn50 verband zou
daarbij wenselijk zijn, en heeft inmiddels plaatsgevonden.
Het Sociaal Domein is volop in ontwikkeling. Transformeren en onderling verbinden van diverse domeinen zal de komende periode de agenda bepalen. Het sociaal domein legt tevens een groot beslag
op onze exploitatiebegroting vandaar dat ook u hier volop aandacht voor heeft. In oktober 2019 is het
beleidsplan Sociaal Domein ter besluitvorming aan uw raad worden voorgelegd. Hierin worden alle
facetten van dit complexe beleidsterrein behandeld.
In september heeft u ook het raadsbesluit doorontwikkeling gemeentelijke organisatie behandeld
waarmee, conform uw verzoek, een integraal plan wordt voorgelegd om onze organisatie toekomstbestendig en duurzaam te kunnen doorontwikkelen, inclusief het Sociaal Domein. De met deze ontwikkeling benodigde middelen zijn gezocht binnen bestaande budgetten in combinatie met incidentele
dekkingsvoorstellen zodat de exploitatiebegroting niet extra belast zal worden. De structurele
begrotingssaldi, zoals in deze begroting genoemd, zullen dan ook niet wijzigen.
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U bent het er als gemeenteraad ook over eens dat samenwerking, zelfs voor een mooie gemeente als
Gulpen-Wittem, onontkoombaar is. Om de krachten te bundelen, met name complementair aan de
centrumgemeenten, is onder andere samenwerking gezocht in het middengebied. Thans wordt een
uitvoeringsplan voorbereid en wordt samen met de middengebiedgemeenten bezien hoe de
gemeenteraden hierbij betrokken worden.
Samenwerking is ook een must bínnen onze gemeentegrenzen. Burgerparticipatie en zelfsturing vanuit
de kernoverleggen worden door onze burgers als bijzonder zinvol ervaren. Er komen voldoende
initiatieven, en burgers denken graag en goed mee bij voorliggende projecten. U geeft aan om het
ingezette proces van zelfsturing te willen evalueren.
U deelt de zorgen rondom gemeentelijke accommodaties waarbij kritisch gekeken moet worden naar
het onderhoudsplan in relatie tot investeringen. Dat geldt overigens ook voor al onze kapitaalgoe-deren
in de openbare ruimte. Door kaders en indicatoren met elkaar vast te stellen krijgen we steeds meer
inzicht welke investeringen er op korte of middellange termijn op ons af komen, maar anderzijds ook
inzicht in effecten op o.a. de afvalstoffenheffing en rioolheffing. U deelt de zorgen dat, vanwege de
“geslotenheid” van het systeem de heffingen onder druk komen te staan. De nota Lokale Heffingen zal
echter het uitgangspunt blijven.
Voor iedere begroting geldt dat de toekomst zich moeilijk laat voorspellen. De komende jaren zal er veel
veranderen. In de meerjarenraming is rekening gehouden met de uitdagingen die we nu zien aankomen.
Ongetwijfeld zullen er zich veranderingen voordoen, zowel op rijksniveau als op lokaal niveau, die we
nu nog niet voorzien. Zaken die nog zodanig onzeker zijn dat ze financieel niet kunnen worden verwerkt
krijgen een plek in de paragraaf weerstandsvermogen en risico’s.
De uitkomst
Beleidsinhoudelijk
Met deze begroting presenteren we de uitkomst van het begrotingsproces, waar het Zero Based
Begrotingstraject wederom onderdeel van heeft uitgemaakt. Die beleidsinhoudelijke uitkomst leest u
vooral terug in het programmaplan. Daarin wordt per programma inzichtelijk gemaakt wat we ons ten
doel stellen, wat we gaan doen in 2020, hoe de organisatie eruitziet en wat dat kost. Het gaat te ver om
in deze samenvatting uitgebreid in te gaan op de inhoudelijke uitkomsten van het werk dat in 2020 zal
worden verzet. Op deze plek is het wel goed om aan te geven dat het college de financiële ruimte heeft
gecreëerd om de ontwikkelingen, die genoemd waren in de kaderbrief, in de begroting te verwerken.
Dit betekent dat de volgende zaken in de begroting als nieuw beleid zijn opgenomen, waarbij in de
eerste kolom is aangegeven op welk programma het besluit betrekking heeft en in de derde kolom of
het een incidentele post betreft of een post met structurele doorwerking.

Omschrijving

I/S

2020

2021

2022

2023

P0

Samenwerking middengebied

P0

Project WOZ waardering van m3 naar m2

S

-85.500

-85.500

-85.500

-85.500

I

-23.500

P0

Verbouwing raadszaal

I

-150.000

P2

Verkeersregelinstallatie Wahlwiller

S

-8.320

-8.320

-8.320

P4

Integraal huisvestingsplan

I

-25.000

P6

Communicatie sociaal domein

S

-10.000

-5.000

-5.000

-5.000

P6

Veilige omgeving

S

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

P6

Eenzaamheid

S

-25.000

-25.000

-25.000

-25.000
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P6

Bestrijden van armoede

S

-55.000

55.000

55.000

55.000

P6

Externe ondersteuning kern overleggen

S

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

P6

S

88.963

40.964

23.250

64.251

P7

Besparing onderhoudskosten accommodaties
als gevolg van investeringen
Extra budget uitvoering klimaat beleidsplan

I

-19.500

-19.500

P7

Omgevingswet

I

-443.000

S

-141.537

-195.856

-210.570

-169.569

I

-661.000

-19.500

TOTAAL

Wie vooral geïnteresseerd is in de beleidsmatige aspecten van de begroting kan hiervoor de
beleidsbegroting raadplegen. Het programmaplan is vooral geschreven voor de kaderstellende rol van
de Raad. In het programmaplan zijn de baten en lasten per programma opgenomen. Daarnaast worden
de algemene dekkingsmiddelen nader toegelicht. De financiële toelichting is nu uitgebreider in de
programmabegroting opgenomen om nadrukkelijker de link te leggen tussen beleid, wijze van uitvoering
en financiën. Daarbij is er voor gekozen de lasten en baten toe te lichten naar de aard van de kosten.
Met de vaststelling van de begroting autoriseert de Raad de in het programmaplan opgenomen baten
en lasten.
Financieel
De financiële uitkomst die we presenteren betreft een begroting met een incidenteel tekort in 2019, maar
een structureel sluitende (meerjaren) begroting, waarmee aan de voorwaarden voor repressief toezicht
wordt voldaan. De cijfers zien er als volgt uit:
bedragen in €

2020

2021

2022

2023

Incidenteel saldo

-821.163

-6.000

-50.000

-45.000

Structureel saldo

309.573

534.251

550.202

542.676

-511.590

528.251

500.202

497.676

Saldo primaire begroting

De gepresenteerde uitkomst doet geen recht aan het onderliggende proces dat is doorlopen om deze
uitkomst te kunnen presenteren. Zoals in het voorgaande aangegeven heeft het, reeds in 2018 ingezette
ZBB-proces tot inzicht geleid in de activiteiten en onderliggende budgetten. Het college heeft – in de
aanloop naar de begroting – een groot aantal keuzes gemaakt om tot bovenstaande uitkomst te komen.
De Kaderbrief was immers niet sluitend en autonome ontwikkelingen zorgden voor een verslechterd
resultaat.
De cijfers van de Kaderbrief zag er als volgt uit:
Bedragen in €
Saldo Kadernota
Waarvan incidenteel

2020
-987.322
-65.000

Waarvan structureel

-922.322

2021
-1.212.976
21.000
-1.233.976

2022
-1.428.820
-50.000
-1.378.820

2023
-1.347.820
-45.000
-.1.297.820

In het proces ná de kaderbrief zijn er ten opzichte van bovenstaand beeld, de volgende wijzigingen
doorgevoerd:
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Bedragen in €

2020

Formele ondersteuning – wordt gedekt binnen de
bestaande middelen
Eenzaamheid – op verzoek van de raad structureel
opgenomen
Veilige omgeving – Budget van 30K naar 5K
Kapitaallasten VRI Wahlwiller
Correctie jaarschijf 2023 *1
Omgevingswet *2

2021

2022

2023

-25.000

-25.000

-25.000

+25.000
-8.320

+25.000
-8.320

+25.000
-8.320
-82.848

+23.250

+64.251

+14.930

-26.917

+25.000

+25.000

-443.000

Besparing onderhoudskosten accommodaties als
gevolg van investeringen *2
Extra budget uitvoering klimaat beleidsplan *2

+88.963

+40.964

-19.500

-19.500

Project WOZ waardering van m3 naar m2

-23.500

Herinrichting raadszaal

*2

-150.000

*2

Totaal wijzigingen t.o.v. kaderbrief 2020

-497.037

+13.144

*1 Bij het opstellen van de kaderbrief waren er (onterecht) in veel gevallen dezelfde bedragen aangehouden als de jaarschijf 2022. Door deze correctie, zijn
nu de juiste bedragen opgenomen in de jaarschijf 2023.
*2 Deze ontwikkelingen waren wél genoemd in de kaderbrief, echter waren hier nog geen bedragen aan gekoppeld.

Gelet op bovenstaande wijzigingen ziet het bijgestelde beeld van de kaderbrief er als volgt uit:
Bedragen in €

2020
-1.484.359

2021
-1.199.832

2022
-1.413.890

2023
-1.374.737

Waarvan incidenteel

-651.000

+1.500

-50.000

-45.000

Waarvan structureel

-833.359

-1.201.332

-1.363.890

-1.329.737

Saldo Kadernota

Deze ontwikkelingen hebben allemaal een structurele doorwerking, waardoor het structurele saldo zakte
tot een tekort van ruim € 833.000 voor de jaarschijf 2020 oplopend tot een tekort van bijna € 1.400.000
in 2023. Daarmee was het noodzakelijk om “aan de knoppen te draaien”.
De door het college gedane heroverwegingen zijn opgenomen in onderstaande tabel met daarbij de
(positieve) financiële consequentie:
Omschrijving
1) Rehabiliteitsmaatregelen wegen activeren
i.p.v. directe verantwoording in exploitatie

2020
240.000

2021
240.000

2022
240.000

2023
240.000

2) Doorbelasting personeelskosten aan projecten

119.000

119.000

119.000

119.000

3) Andere wijze van financiering NV VTC

150.000

150.000

150.000

150.000

36.000

36.000

36.000

36.000

174.000

174.000

567.020

567.020

4) Herberekening kosten compartiment riolering
5) Stelpost inzake uitkomst onderzoek jeugdzorg
6) Verhoging toeristenbelasting gelijk aan Lijn-50
gemeenten

567.020
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7) Ontwikkelingen bungalowpark Euverem

144.000

100.000

100.000

100.000

8) Herrekening mei-circulaire 2019

120.000

120.000

140.000

140.000

9) Opbrengsten afvalstoffenheffing n.a.v. actuele
prognoses BsGW

58.932

64.720

70.769

77.111

10) Opbrengsten OZB n.a.v. actuele prognoses
BsGW

26.940

27.682

28.426

49.247

11) Overige autonome ontwikkelingen

77.897

303.661

288.877

220.036

972.769

1.728.083

1.914.092

1.872.414

Totaal

1) Jaarlijks werd er € 727.000 gestort in de voorziening onderhoud wegen. Deze kosten drukken direct
op de lopende exploitatie. Bij beoordeling van dit budget, en kijkende naar historische gegevens,
bleek dat er ongeveer € 240.000 op gaat aan rehabilitatiewerkzaamheden. Deze werkzaamheden
hebben een levensduur verlengende werking, waardoor deze kosten geactiveerd mogen worden.
De kapitaallasten van deze maatregel zijn meegenomen onder de post overige autonome
ontwikkelingen;
2) Het BBV schrijft voor dat personeelskosten, die gemoeid gaan met projecten, op het
desbetreffende project moeten drukken (BBV plicht!). Dit levert in de exploitatie ruimte op. De
kredieten die gemoeid gaan met de betreffende projecten waren hier echter niet in voorzien, en
zullen dan ook als apart beslispunt verhoogd moeten worden;
3) In het verleden heeft de raad besloten om jaarlijks € 150.000 euro subsidie te verstrekken aan de
NV VTC. Bij het vaststellen van de begroting 2018, is dit bedrag verhoogd met € 150.000 per jaar.
Beide bedragen worden verantwoord als subsidie. Op dit moment zijn wij druk doende om de
governance structuur met de NV VTC te evalueren. Vooruitlopend hierop, willen wij het tweede
deel van de bijdrage niet langer als subsidie verstrekken, maar als agio storting. Door deze andere
wijze van financieren denken wij beter in onze rol, als aandeelhouder, te zitten.
4) Bij het opstellen van het nieuwe GRP (gemeentelijk rioleringsplan) zijn alle kosten en opbrengsten
opnieuw in kaart gebracht. Wij hebben geconstateerd dat de kosten van straatreiniging nog niet tot
het compartiment riolering werden gerekend, terwijl dit wél is toegestaan;
5) In de meicirculaire 2019 heeft het rijk voor de jaren 2019, 2020 en 2021 € 174.000 beschikbaar
gesteld voor jeugdzorg. De extra middelen jeugdzorg voor de jaren 2019 tot en met 2021, die
onderdeel uitmaken van de algemene uitkering, worden als structureel dekkingsmiddel
aangemerkt. Voor de jaren 2022 en 2023 kan door de gemeente een stelpost ‘Uitkomst onderzoek
jeugdzorg’ geraamd worden. Deze stelpost ‘Uitkomst onderzoek jeugdzorg’ kan als structureel
opgenomen worden. Voorwaarde is dat daarnaast gemeente tevens zelf maatregelen neemt in het
kader van de transformatie rondom jeugdzorg en ggz mede gericht op beheersing van de kosten.
Gemeenten spelen immers zelf ook een actieve rol in de transformatie en daarmee ook in het
kunnen beperken van de uitgaven;
6) Ofschoon al onze voorzieningen en ons 5 sterren landschap ook door toeristen worden gebruikt,
is de toeristenbelasting sinds 2012 niet meer gewijzigd terwijl onze inwoners wel te maken hebben
gehad met lastenverzwaring. Daarnaast hebben we als Lijn50 gemeenten geconstateerd dat er
lokale verschillen zijn. De Lijn50 colleges hebben dan ook afgesproken om de tarieven
toeristenbelasting gelijk te trekken. Vanaf 2021 wordt in de Lijn50 gemeenten het tarief €1,70 per
overnachting. Alle toeristische (overnachtings) ondernemingen worden gelijk behandeld. Door de
tarieven in 2021 in te laten gaan hebben onze toeristische ondernemers voldoende gelegenheid
om hun administraties aan te passen.
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7) De ontwikkelingen, en dan met name de uitbreiding, rondom Bungalowpark Euverem heeft een
positief effect op onze gemeentelijke begroting. Incidenteel (in 2020) op gebied van bouwleges, en
vanaf 2021 op gebied van OZB inkomsten en toeristenbelasting;
8) U bent reeds geïnformeerd over de effecten van de meicirculaire 2019. De berekening die eerder
dit jaar gemaakt is, is gebeurd op basis van de variabelen en aantallen per 31 december 2018.
Onlangs heeft het rijk deze variabelen en aantallen bijgewerkt met de stand per 1 juli 2019. Dit
heeft, ten opzichte van de eerdere berekening, een positief effect;
9) Los van de inflatieverhoging, passen wij onze belastingsinkomsten in de begroting altijd aan op
basis van de prognoses van BsGW. Op basis van de laatste prognose, kunnen wij onze inkomsten
in de meerjarenbegroting positief bijstellen;
10) Idem als 10;
11) Bij het opstellen van de begroting passen wij onze begroting aan met diverse autonome
ontwikkelingen. Dit kan zowel een positief als negatief effect hebben. In deze begroting zijn de
budgetten o.a. verhoogd voor: automatiseringskosten, bijdrage aan Envida, verhoging bijdrage aan
BsGW, verhogen van budget representatie B&W en project “jongeren op gezond gewicht”.
Daarnaast hebben wij, in lijn met het zero based begrotingsprincipe, onze budgetten op diverse
plaatsen positief kunnen bijstellen.
Tevens vinden er, door onze investeringsplanning te actualiseren, diverse verschuivingen plaats
van 2020 naar 2021. Dit heeft met name een behoorlijk positief effect op de jaarschijf 2021.

Gezien de forse opgave die er lag en de invulling die we aan de opgave hebben kunnen geven, kunnen
we stellen dat het o.a. het Zero Based Begrotingstraject ons steeds meer in staat stelt om de knoppen
te vinden om invulling te kunnen geven aan de wensen van de raad, rekening houdend met de eisen
van de provinciaal toezichthouder. Tevens moeten we daarbij wel steeds meer constateren dat “de rek”
er inmiddels wel uit is.
Wie meer geïnteresseerd is in de financiën van de begroting kan hiervoor deel 2 van de begroting
raadplegen. In dit hoofdstuk is een recapitulatie opgenomen van de financiële positie van de gemeente
Gulpen-Wittem. Het hoofdstuk begint met een meerjarig overzicht van baten en lasten per programma.
Voorts is in dit hoofdstuk het overzicht van baten en lasten per taakveld opgenomen. Ook de incidentele
baten en lasten en de stand en het verloop van reserves en voorzieningen komen aan de orde. Ten
slotte is hierin nog de investeringsplanning en de geprognosticeerde balans opgenomen.

Investeringskredieten
Bij de kaderbrief 2020 zijn de volgende investeringsvoorstellen gedaan:
1. Investeringsplan accommodatiebeleid € 1.150.000 (jaarschijf 2020)
2. Verkeersregelinstallatie Wahlwiller € 200.000 (jaarschijf 2020)
3. Initiatieven uit zelfsturing / burgerparticipatie:

Evenemententerrein Partij-Wittem € 250.000 (jaarschijf 2020)

Pendile Eys € 180.000 (jaarschijf 2021)

Kern Stokhem € 350.000 (jaarschijf 2020)

Uitvoering Mesweg/Mr.dr. Froweinweg € 25.000 (jaarschijf 2020), € 275.000 (jaarschijf
2021) en € 150.000 (jaarschijf 2022)
Middels de begroting 2020 vragen wij u deze investeringskredieten ter beschikking te stellen.
Het college heeft daarnaast een aantal heroverwegingen gedaan, die ertoe hebben geleid dat kosten
uit de exploitatie kunnen worden gehaald en daarvoor in de plaats worden geactiveerd, omdat ze een
levensduur verlengende werking hebben (rehabiliteitsmaatregelen) of omdat het BBV voorschrijft dat
personeelskosten die gemoeid gaan met projecten, op het desbetreffende project moeten drukken.
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Het gaat hierbij om de volgende 2 zaken:
4. Rehabiliteitsmaatregelen wegen activeren i.p.v. directe verantwoording in de exploitatie. Het
betreft een bedrag van € 240.000 (structureel) dat uit de exploitatie gehaald wordt. Dit bedrag
dient structureel te worden geactiveerd en in 15 jaar te worden afgeschreven.
5. Kosten van projectleiding activeren, totaal € 118.507 structureel per jaar .
• T.b.v. wegen wordt € 20.226 geactiveerd voor projectleiding;
• T.b.v. het centrumplan Gulpen wordt € 23.170 geactiveerd voor projectleiding
• T.b.v. herinrichting Gulperberg wordt € 23.170 geactiveerd voor projectleiding
• T.b.v. verbouwing BMV Gulpen wordt € 23.047 geactiveerd voor projectleiding
• Voor werkzaamheden rondom riolering wordt € 28.894 geactiveerd voor projectleiding.
6. Aanpassingen in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2018 -2022:
• Jaarschijf 2020: € 1.175.000
• Jaarschijf 2021: € 1.260.000
• Jaarschijf 2022: € 475.000
Daarnaast kunnen voor een bedrag van € 516.000 aan kredieten uit het GRP 2018 – 2022 vervallen.
Bij onderdeel 2.7 (investeringsplanning) van de begroting is een toelichting opgenomen van de
specificaties van deze extra kredieten
Bij het doornemen van het GRP 2018 – 2022 met de kredieten die in de vorige begroting stonden, bleek
dat een aantal bedragen uit het GRP niet opgenomen zijn in de vorige begroting (€ 505.165).
Middels de begroting 2020 vragen we deze bedragen alsnog op te nemen in de begroting.
Het betreffende volgende kredieten:
• Maatregelen bestrijding wateroverlast Gulpdal € 250.000
• Vervanging gemalen € 255.165
Genoemde aanpassingen in de extra investeringen, kunnen worden opgevangen binnen het
compartiment riolering, en de reeds eerder vastgestelde indexering van 3% per jaar.
Een totaaloverzicht van alle investeringen en nieuwe kredieten, in de jaarschijven 2020 t/m 2023 vindt
u in onderdeel 2.7 (investeringsplanning).
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1

De beleidsbegroting

De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan en de paragrafen. Het programmaplan gaat in op
de programma’s. Een programma is een samenhangend geheel van activiteiten. Alle programma’s
samen omvatten alle activiteiten van de gemeente. Doel van de paragrafen is dat onderwerpen die
versnipperd in de begroting staan worden gebundeld in een kort overzicht. De paragrafen geven een
dwarsdoorsnede van de begroting.
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1.1

Het programmaplan

De gemeenteraad stuurt op hoofdlijnen en heeft daarom voldoende aan een begroting op hoofdlijnen.
Hierin staan de drie W-vragen centraal:
 Wat willen we bereiken?
 Wat gaan we daarvoor doen?
 Wat mag het kosten?
De drie W-vragen staan in nauwe relatie tot elkaar. Wanneer we weten wat we willen bereiken, kunnen
we een plan maken om aan te geven wat we daarvoor moeten doen. Als we weten wat we moeten gaan
doen, kan een inschatting van de kosten gemaakt worden. De slotvraag is daarna of we de geraamde
kosten wel acceptabel vinden. Zo niet, dan moet een andere weg gezocht worden om het doel te
bereiken en als dat niet kan, dan moeten de doelen worden bijgesteld.
Het antwoord op de drie W- vragen moet ‘smart’ gemaakt worden. Het moet voldoen aan de criteria:
specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realiseerbaar en tijdgebonden.
Op grond van artikel 4, lid 1, van de Financiële verordening Gulpen-Wittem autoriseert de raad met de
vaststelling van de begroting burgemeester en wethouders tot het doen van uitgaven tot de bedragen
per programma die in het programmaplan staan vermeld. Het programmaplan is ten behoeve van
sturing door het college verder onderverdeeld in taakvelden (conform de Regeling informatie voor
derden in de financiële begroting zoals deze door het Ministerie van Binnenlandse Zaken is vastgesteld).
Het programmaplan is ingedeeld in 9 programma’s. Voor de raad was er nog geen aanleiding een
specifieke programma-indeling vast te stellen. Op grond van de financiële verordening gebruiken we
daarom de indeling zoals omschreven in de Regeling informatie voor derden.
Aan de orde komen nu achtereenvolgens de programma’s:
0
Bestuur en ondersteuning
1
Veiligheid
2
Verkeer, vervoer en waterstaat
3
Economie
4
Onderwijs
5
Sport, cultuur en recreatie
6
Sociaal domein
7
Volksgezondheid en milieu
8
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
In de Regeling is vastgelegd dat gemeenten en provincies vanaf het begrotingsjaar 2017 in de begroting
en de programmaverantwoording de effecten van beleid toelichten aan de hand van een vaste set
beleidsindicatoren. Deze worden opgenomen omdat het voor gemeenten steeds belangrijker wordt om
te kunnen sturen op basis van meetbare prestaties. Gemeenten moeten bij de besteding van de
beschikbare middelen goed onderbouwde keuzes kunnen maken om te kunnen bijsturen als de
ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Deze beleidsindicatoren zijn voor alle gemeenten van
toepassing en gebaseerd op landelijke beschikbare en voorgeschreven bronnen. Aan het einde van het
programmaplan zijn – per programma – deze en in het ZBB-traject ontwikkelde (facultatieve) indicatoren
deze beleidsindicatoren opgenomen.
In de toekomst zullen tevens nog aan alle indicatoren streefnormen worden toegekend die weergeven
of het doel een af- of toename is ten opzichte van de behaalde resultaten. Het overzicht van de verplichte
en facultatieve indicatoren is opgenomen in paragraaf 1.1.9.
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1.1.0. Bestuur
Wat willen we bereiken?
Dit programma omvat uiteenlopende taakvelden, namelijk:
 Bestuur (0.1);
 Burgerzaken (0.2);
 Beheer overige gebouwen en gronden (0.3);
 Overhead (0.4);
 Treasury (0.5);
 Belastingen: OZB (0.61 en 0.62), parkeerbelasting (0.63), overige belastingen (0.64) en
vennootschapsbelasting (0.9);
 Algemene uitkering (0.7);
 Overige baten en lasten (0.8);
 Mutaties reserves (0.10)
Voor wat betreft de doelstellingen die we met dit programma willen bereiken is het dan ook moeilijker
om een rode draad te herkennen dan bij de andere thematisch opgebouwde programma’s. Een aantal
van deze taakvelden komt ook uitgebreid terug in de (verplichte) paragrafen in deze begroting.
Voor het taakveld ‘bestuur’ willen we de bestuurskracht borgen en verbeteren: het vermogen om
toegevoegde publieke waarde te creëren. Daar hoort een goed bestuur bij, ondersteund door een
ambtelijke organisatie die is toegerust voor de uitdagingen en opgaven van de toekomst. Daar waar we
ervoor kiezen om dit niet meer (volledig) zelfstandig te doen werken we samen met andere gemeenten.
Die samenwerkingen (waaronder verbonden partijen) worden inhoudelijk behandeld in de
desbetreffende programma’s en de paragraaf verbonden partijen. In het coalitieakkoord hebben wij
aangegeven welke lijn wij volgen om de publieke waarde te borgen. Zowel voor bestuurders als
ambtelijke organisatie gaat het daarbij om een open cultuur om behoeften in de samenleving op te halen
en vervolgens te vertalen naar concreet beleid. We stellen ons dan ook de volgende vragen bij ieder
raadsvoorstel: 1. Is het eerlijk, 2. Is er gedacht vanuit de inwoner en 3. Is de communicatie tijdig, duidelijk
en begrijpelijk?
Ingrijpende plannen worden in zijn geheel gepresenteerd voordat er geld wordt gevraagd aan de
raad. Die moet keuzes kunnen maken tussen verschillende plannen en scenario’s met de daarbij
horende kostenplaatjes. Coalitie en oppositie beschikken daarom bij besluitvorming over dezelfde
informatie, wat leidt tot een inhoudelijke discussie in de raad.
Het adagium van de nieuwe organisatie is terug naar de bedoeling, waarbij niet de systeemwereld maar
de leefwereld van onze burgers en ondernemers én de aansluiting van onze dienstverlening daarop
centraal staat. Publieke waarde gaat daarbij boven politieke waarde of ambtelijke regels. De in 2017
ingezette Koers voor de organisatie helpt ons daarbij. In de paragraaf bedrijfsvoering gaan wij hier
dieper op in, evenals de totstandkoming van de nieuwe Strategische Visie. Met het coalitieakkoord
‘Buiten de gebaande paden’, dat naadloos aansluit op de ingezette organisatiekoers, wordt de
organisatie uitgenodigd om zelf met (creatieve) plannen en oplossingen te komen. Initiatief,
ondernemersgeest en het verlaten van de gebaande paden worden gewaardeerd. We stimuleren
ambtenaren om vaker achter het bureau vandaan te komen en vervolgens de informatie van buiten mee
te nemen naar binnen. Om in de leefwereld te duiken van onze inwoners en te investeren in persoonlijke
ontmoetingen en dienstverlening op maat. Dat geldt uiteraard ook voor onze bestuurders.
In het taakveld ‘burgerzaken’ staat een goede dienstverlening aan onze burgers middels het
klantcontactcentrum (KCC) centraal. Vanuit onze wettelijke verantwoordelijkheid houden wij de diverse
basisadministraties op orde. Naast de bekende dienstverlening (paspoorten, rijbewijzen) gaat het ook
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om het verbeteren van meer specialistische dienstverlening zoals naturalisaties. In verkiezingsjaren zijn
we verantwoordelijk voor de goede organisatie van de verkiezingen.
Bij het taakveld ‘overige gebouwen en gronden’ gaat het om beheer, verhuur en instandhouding van
gebouwen, gronden en landerijen die de gemeente (al of niet tijdelijk) in bezit heeft en niet in exploitatie
neemt. Middels de aan- en verkoop van gronden streven we voor het behoud en het versterken van de
natuur, landschap en andere strategische items en bieden we ondersteuning aan de uitvoering van
civieltechnische werken.
Binnen het taakveld ‘treasury’ streven we naar een zo doelmatig mogelijke financiering van onze
activiteiten. In de paragraaf ‘financiering’ gaan we hier verder op in. Met betrekking tot de belasting
gerelateerde taakvelden verwijzen wij naar de paragraaf ‘lokale heffingen’ waar specifiek op de diverse
belastingsoorten wordt ingegaan. Hier volstaan we met te vermelden dat we ten behoeve van een
correcte waardebepaling (in het kader van OZB) en een juiste aanslagoplegging voor de gemeentelijke
belastingen zijn aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling BsGW.
Tot het taakveld ‘Algemene uitkering’ behoren de Algemene Uitkering, Integratie-uitkeringen – zoals de
(voormalige) integratie-uitkering WMO en de Integratie-uitkering Sociaal Domein – en decentralisatieuitkeringen. De gemeentefondsmiddelen zijn vrij besteedbaar, als algemeen dekkingsmiddel. Over de
inzet van deze middelen besluiten we bij de begrotingscyclus. De primitieve begroting 2019 is
gebaseerd op de meicirculaire 2018.
Wat gaan we daarvoor doen en hoe hebben we het georganiseerd?
Cittaslow
Cittaslow betekent letterlijk ‘langzame stad’ en is het internationaal keurmerk voor gemeenten die op
het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur,
cultuurhistorie en behoud van identiteit goed scoren. Deze waarden zijn voor Gulpen-Wittem belangrijk.
We koesteren ze en dragen ze met trots uit. We maken onze inwoners, jong en oud, bewust van
Cittaslow en de bijbehorende waarden.
De Cittaslow filosofie is de leidraad bij alle werkzaamheden in onze organisatie waarbij rekening
gehouden wordt met de kwaliteit van leven, de leefbaarheid en hoe we Gulpen-Wittem nog mooier
kunnen maken of behouden.
In 2020 ligt de focus op de bewustwording van Cittaslow bij de volgende generatie. Het doel is om jonge
inwoners kennis te laten maken met Cittaslow voor wat betreft de bijzondere waarden van onze eigen
leefomgeving, het landschap, de cultuurhistorie en eigen identiteit. Daar hoort ook het behoud van
tradities bij.
Samenwerking middengebied
Middengebied Zuid-Limburg vraagt een andere benadering dan het stedelijke gebied in Zuid Limburg.
Daar waar in het stedelijk gebied de benadering gericht is op groei, is de benadering in het
middengebied gericht op het behoud van kwaliteit, duurzaamheid en kleinschaligheid.
Vanuit die optiek hebben de gemeenten Stein, Beekdaelen, Voerendaal, Simpelveld, Valkenburg aan
de Geul, Meerssen, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals gezamenlijk in samenwerking met
prof. Dr. L. Soete het Strategische Actieplan Middengebied Zuid Limburg opgesteld. Dit Strategisch
Actieplan Middengebied Zuid-Limburg omvat een verdiepend onderzoek naar de economische
structuurversterking en de strategische ontwikkelvisie voor het Middengebied.
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Bij raadsinformatiebrief d.d 20 februari 2019 en aan de hand van een presentatie van prof. Dr. L. Soete
op 11 maart 2019 zijn alle raadsleden van de middengebied gemeenten geïnformeerd over het
strategische actieplan.
Het actieplan “Middengebied Zuid-Limburg Van groene hart tot groene long” is, als onderdeel van een
lobby document van alle Zuid Limburgse gemeenten aangeboden aan de Provincie Limburg
voorafgaand aan de formatieperiode van het nieuwe College van Gedeputeerde Staten. Op dit moment
wordt het uitvoeringsprogramma voorbereid op basis van de programmalijnen die uit het Actieplan
Middengebied Zuid Limburg “Van groene hart tot groene long” voortkomen. In 2020 geven we (mede)
vorm aan het uitvoeringsprogramma Middengebied langs de vier lijnen Landbouw en Landschap,
Toerisme van de Toekomst, Vitale Samenleving en Duurzame ontwikkeling. Daarbij bewaken we de
synergie met andere samenwerkingsverbanden en –initiatieven op basis van de lokale prioriteiten en
gebiedseigen opgaven. In samenspraak met de middengebied gemeenten wordt momenteel gekeken
naar de wijze waarop de gemeenteraden van de 9 betrokken gemeenten kunnen worden betrokken in
de verdere uitwerking van de opgaves in het middengebied.
Organisatie ontwikkel traject (OOT)
Het OOT is volop in ontwikkeling en in beweging. Het definitieve Organisatieplan is vastgesteld en omvat
de definitieve visie op de organisatie, het sturingsmodel, het organisatieconcept, de organisatieinrichting en de formatie. Met de vaststelling van het Organisatieplan heeft het College voldaan aan het
verzoek van uw Raad, tijdens de behandeling van meerdere Planning & Control producten in de jaren
2017 en 2018, om één integraal plan aan uw gemeenteraad voor te leggen. In de raadsvergadering van
26 september 2019 wordt een raadsvoorstel ter besluitvorming aangeboden over de doorontwikkeling
van de gemeentelijke organisatie. In het geval de gemeenteraad het voorstel accordeert in zijn
vergadering van 26 september 2019 dan heeft de financiële uitwerking daarvan geen invloed op de
begrotingssaldi zoals in deze begroting gepresenteerd.
In de beoogde vervolgfase van het OOT richten wij ons op het aanpassen van de gemeentelijke
organisatie, niet alleen qua inrichting, maar ook op houding en gedrag, cultuur en sfeer, en het
stimuleren van ambtenaren om vaker achter het bureau vandaan te komen en naar buiten te gaan. De
focus van het OOT ligt op het verhogen van de kwaliteit van onze dienstverlening aan onze burgers.
Accommodatiebeleid
Voorbereiding voor de evaluatie van het accommodatiebeleid worden getroffen. Daarbij worden de
punten uit de motie “Evaluatie accommodatiebeleid” meegenomen. Een van de punten uit de motie
betrof om aan de hand van toekomstplannen en ontwikkelingen bij gebruikers te toetsen of het huidige
accommodatiebeleid voldoende is toegerust op de toekomst. Een eerste verkenning leert dat, nog los
van de feitelijke evaluatie van het accommodatiebeleid nu reeds investeringen noodzakelijk zijn om
gemeenschapsaccommodaties en sportcomplexen toekomstbestendig en duurzaam te maken. Op tal
van plekken zijn investeringen achter gebleven vanwege het feit dat in het accommodatiebeleid naast
een meerjarig onderhoudsplan geen meerjarig investeringsprogramma was opgenomen. Voor
duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijke gebouwen is reeds een voorzing getroffen.
Op grond van een eerste inschatting zal dat programma een bedrag van 2,5 miljoen euro vergen, waarbij
de inschatting is dat er in 2020 al 1,1 miljoen nodig is voor de BMV’s ’t Patronaat, A ge Wienhoes en ’t
Wielderhoes en de gymzaal in Eys.
Daarnaast zullen de onderhoudsplannen, en de daaruit volgende financiële effecten, worden aangepast
op basis van de nieuwe investeringen.
Op grond van nader onderzoek zal een locatiekeuze voor een gemeenschapsvoorziening in Nijswiller
worden bepaald.
WOZ waardering van bruto inhoud (m3) naar gebruiksoppervlakte (m2)
De Waarderingskamer heeft besloten dat per 1 januari 2022 het WOZ waarderingskenmerk bruto inhoud
(m3) van een woonobject moet zijn vervangen door de gebruiksoppervlakte (m2). Aan deze omzetting
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zijn strenge kwaliteitscriteria verbonden. Als niet aan deze criteria wordt voldaan mag een gemeente de
WOZ inkomsten in 2022 niet of pas later heffen. Om tot betrouwbare gebruiksoppervlakten te komen,
dienen alle woningen digitaal te worden ingemeten. Dit gebeurt middels geavanceerde technologie
waardoor er geen metingen in of rondom woningen plaatsvinden. Samen met de aangesloten
gemeenten doet BsGW dit voor meer dan 500.000 Limburgse woningen. Als een woning niet wezenlijk
is vergroot of verkleind heeft deze verandering geen invloed op de inkomsten uit WOZ heffing 2022. De
afhandeling van dit omvangrijke project dient tijdig en kwalitatief hoogwaardig te worden uitgevoerd. De
gemeente Gulpen-Wittem is hier inmiddels volop mee aan de slag. De Waarderingskamer beoordeelt
in de loop van 2021 of de omzetting op een navolgbare, kwalitatieve wijze is gebeurd en op basis hiervan
geeft zij haar toestemming aan de gemeente om in 2022 de WOZ inkomsten te mogen heffen.
Communicatievisie
Communicatie draait steeds méér om luisteren en anticiperen op signalen in de buitenwereld. De
inwoner, ondernemer of andere stakeholders staan centraal. De gemeente Gulpen-Wittem heeft hoge
ambities als het gaat om participatie en zelfsturing van de kernen, het zoeken van de dialoog met
inwoners en laten zien wat de organisatie en het bestuur doen. Om dit te bereiken werken we volgens
een aantal richtlijnen. Zo nemen we de omgeving als uitgangspunt en zetten we in op de dialoog. We
luisteren naar wat er in de buitenwereld speelt. Van medewerkers wordt hetzelfde verwacht. We werken
samen aan integraal beleid. We stellen daarbij de klant; onze inwoners, onze ondernemers,
(samenwerkings)partners en collega’s centraal. We informeren en betrekken ze op tijd en in de juiste
volgorde. Ook zoeken we via onze online communicatiekanalen contact met ‘buiten’. We leggen focus
op interactie en beleving. De stijl van communiceren sluit aan bij onze identiteit en kernwaarden zoals
openheid en transparantie. Daarmee dragen we bij aan een sterke reputatie. De financiële gevolgen
zullen in de begroting tot uitdrukking worden gebracht.
Raadszaal
Door de raad is een stuurgroep geformeerd die zich buigt over de herinrichting van de raadzaal.
Een extern bureau heeft een drietal concept- projectplannen (van eenvoudig tot iets uitgebreider)
opgesteld dat nog onderwerp van gesprek is.
Het streven is gericht op een multifunctionele, doch sobere en doelmatige verbetering van de inrichting
van de raadszaal.
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Wat mag het kosten?

Lasten
De salarislasten bestaan uit de salarissen die samenhangen met de raad, griffie, het college en een
deel van de ambtelijke organisatie, namelijk het deel dat specifiek betrekking heeft op publieke
dienstverlening én het deel van de organisatie dat toeziet op de interne dienstverlening en
ondersteuning. Meer informatie over die laatste categorie is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
De huurkosten hebben betrekking op de huurkosten die samenhangen met onze ICT-infrastructuur.
Inhuur heeft te maken met het budget voor externe vervanging in geval van ziekte én meer specifiek
de beveiliging van de publieksbalie. Onder diensten is een breed scala aan lasten opgenomen. Het
betreft onder andere de kosten van software, telefonie, accountantscontrole, Arbo, lidmaatschappen en
schoonmaak van de gemeentelijke gebouwen. Maar ook kosten van onze buitendienst zijn opgenomen
onder deze noemer. Onder overdrachten zijn de kosten van bestuurlijke samenwerking, de afdracht
van ontvangen Rijksleges door publiekszaken én de bijdrage aan de BsGW voor het opleggen en innen
van de belastingopbrengsten OZB. De afschrijvingen hangen samen met de investeringen in
gemeentelijke gebouwen, ICT en voertuigen. De rentekosten die daarmee samenhangen zijn tevens
afzonderlijk inzichtelijk gemaakt.
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Baten

De belangrijkste baten hangen samen met het gemeentefonds. In deze begroting is de meicirculaire
2019 verwerkt in de financiële overzichten. U bent via een afzonderlijke raadsinformatiebrief al
geïnformeerd over de effecten van deze circulaire. De belastingopbrengsten in het kader van OZB en
baatbelasting zijn opgenomen in dit programma. Nadere informatie hierover vindt u in de paragraaf
lokale heffingen. Hetzelfde geldt voor de legesinkomsten van de publieksdienst. De gepresenteerde
baten dividend hebben betrekking op het geraamde dividend voor onze aandelen bij NV Enexis en de
BNG. De rente-inkomsten hebben vooral betrekking op de uitstaande leningen (bijvoorbeeld bij de NV
VTC). Een compleet overzicht van de treasury activiteiten is opgenomen in de paragraaf financiering.
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Programma 1
Veiligheid
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1.1.1.

Veiligheid

Wat willen we bereiken?
Een objectief en subjectief veilige gemeente, daar staan we voor in dit programma. Veiligheid beperkt
zich niet tot de lokale situatie. Er moet samenwerkt worden op regionale schaal en dat doen we dan ook
binnen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, waar 16 Zuid-Limburgse gemeenten zijn aangesloten.
Veiligheid is een belangrijke randvoorwaarde voor de (verdere) invulling van de andere programma’s.
Risico’s op het gebied van veiligheid kunnen afbreuk doen aan de leefbaarheid, kwaliteit van wonen of
recreëren van onze inwoners, bezoekers en recreanten. Daarbij moet ook gedacht worden aan de
veiligheid gedurende onze (toeristische) evenementen. Onze gemeente scoort goed op de objectieve
veiligheidsindicatoren en dat willen we zo houden.
Wat gaan we daarvoor doen en hoe hebben we het georganiseerd?
Zoals aangegeven werken we in dit programma samen met meerdere partijen. Onze belangrijkste
partner is de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. In deze gemeenschappelijke regeling participeren we
(wettelijk verplicht) als deelnemer.
De risico-inventarisatie ten aanzien van branden en rampen ligt bij de Veiligheidsregio, evenals de
brandweerzorg (inclusief preventie), de ambulancezorg, het in stand houden van de meldkamer en de
informatievoorziening over de voorgaande onderwerpen. Voor het onderhoud en de instandhouding van
de brandweerkazernes in Mechelen en Gulpen zijn wij verantwoordelijk. Wij verhuren deze locaties
vervolgens aan de Veiligheidsregio.
Daarnaast leveren we een bijdrage aan Bureau Halt zodat deze organisatie specifiek voor jongeren
tijdig en adequaat kan ingrijpen. Daarnaast subsidiëren we het dierenasiel in Heerlen voor de opvang
van zwerfdieren in onze gemeente.
Onze BOA’s handhaven in nauwe samenwerking met de politie de openbare orde en veiligheid. Deze
BOA’s worden breed ingezet. Daarbij kan gedacht worden aan:
 diverse APV-zaken (reclame, uitstallingen, aanhangers, grote voertuigen, wildplassen,
openbaar dronkenschap, etc.);
 openbare ordediensten tijdens evenementen;
 honden (poep, aanlijnplicht, gevaar);
 milieu-incidenten (afvaldumping, lekkende voertuigen, overlast boeren, stoken van snoeiafval);
 drank- en horecawet (controles inrichting, terrassen en NIXX18);
 controle van het nachtregister;
 parkeer- en verkeerscontroles;
 controles illegale visserij;
 overlast hangjeugd;
 aanpak toeristisch verkeer;
 buitengebied (jagers, illegaal crossen, illegaal kamperen, etc.);
 aanpak adresfraude;
 diverse overige klachten en meldingen.
De bovenstaande zaken zouden structureel door de Boa’s moeten worden opgepakt. Tevens zijn de
Boa's de ogen en oren voor de overige handhavers en dus op dit vlak ook van meerwaarde gebleken.
Verder wordt samengewerkt en afstemming gezocht met de politie bij onder andere evenementen,
openbare ordediensten of andere meldingen.

Het waarborgen van de veiligheid van onze burgers, ondernemers, toeristen en recreanten staat ook in
2020 centraal, zo gaan wij het preventief en repressief toezicht (en handhaving) in de openbare ruimte
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intensiveren en wordt een integraal veiligheidsplan opgesteld om extra sturing te kunnen geven aan de
lokale veiligheid.
Daar waar we samenwerken met partners op het gebied van veiligheid, waaronder ook waterveiligheid,
gaan wij de samenwerking intensiveren. Hierbij valt te denken aan de samenwerking met
veiligheidsinstanties en het Openbaar Ministerie, maar ook de samenwerking met de lijn-50 gemeenten
op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid (OOV). Een nadere uitwerking met betrekking tot
waterveiligheid is op opgenomen onder programma 7.
Integraal Veiligheidsplan Heuvelland (IVP-H)
Met de gemeenten Eijsden-Margraten, Vaals, Valkenburg en Meersen werken wij samen aan het IVP
Heuvelland. Het traject resulteert in twee producten: het IVP Heuvelland 2020-2023 en het
Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid Heuvelland 2020-2023.
IVP Heuvelland 2020-2023.
Dit betreft het gezamenlijke, strategische integrale veiligheidsbeleid van de vijf gemeenten binnen het
politiebasisteam Heuvelland voor de periode 2020-2023.
Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid Heuvelland 2020-2023.
Dit betreft het uitvoeringsdocument bij het IVP Heuvelland. Het geeft een overzicht van uit te voeren
maatregelen en instrumenten, lokaal en bovenlokaal, in de periode 2020-2023. De opzet van het
uitvoeringsplan is overeenkomstig die van het IVP, met een bovenlokaal deel (operationalisering
bovenlokale prioriteiten) en vijf lokale paragrafen (operationalisering lokale prioriteiten en lokale going
concernthema’s). Het uitvoeringsplan heeft een schematische, matrix-achtige opzet. Ook heeft het een
dynamisch karakter in de zin dat het tussentijds, in principe jaarlijks, op basis van tussenevaluatie,
aangescherpt kan worden.
Integrale beelden over ondermijnende Criminaliteit
Ondermijnende criminaliteit (“Misdaadverschijnselen met een maatschappij ondermijnend karakter, die
tot stand komen in samenwerking tussen personen, en worden gepleegd met het oog op het gezamenlijk
behalen van financieel of materieel gewin”)
maakt inbreuk op het lokale gezag en vermindert de veiligheid en leefbaarheid door gebruik te maken
van legale voorzieningen. De verschillende overheidspartners werken integraal samen om deze
ernstige vorm van criminaliteit aan te pakken. Om tot een integraal beeld over ondermijnende
criminaliteit te komen, is informatie nodig van alle partners. Deze informatie wordt bij elkaar gebracht
en verwerkt tot een integraal beeld in RIEC verband op grond van het Convenant ten behoeve van
Bestuurlijke
en
Geïntegreerde
Aanpak
Georganiseerde
Criminaliteit,
Bestrijding
Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen.
De integrale ondermijningsbeelden hebben een tweeledig doel: de informatiepositie over en het inzicht
in de lokale problematiek verbeteren om hiermee de weerbaarheid van het bestuur en overige
overheidsinstanties te vergroten én het bevoegd gezag in positie brengen tot het maken van keuzes
voor de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit per gemeente. Er wordt een integraal beeld
over de ondermijnende criminaliteit opgesteld op basis van informatie van alle partners. De bedoeling
is om dit beeld in de toekomst doorlopend aan te vullen zodat er een dynamisch beeld ontstaat; van
“foto” naar “film”. Voor het ondermijningsbeeld wordt vooral gebruik gemaakt van kwalitatieve informatie.
Er is gekozen voor een kwalitatieve methode omdat vooral de informatie in de hoofden van professionals
die bekend zijn in de wijken en buurten een diepgaander en completer beeld oplevert van ondermijning
in de gemeente. Deze professionals komen immers in hun dagelijkse werkzaamheden in aanraking met
signalen en gevolgen van ondermijning.
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Wat mag het kosten?
Lasten

De salarislasten hebben betrekking op dat deel van het personeel dat werkzaamheden verricht in dit
programma. In de financiële begroting, verderop in dit boekwerk, wordt de techniek hierachter verder
toegelicht. We lichten daarom de salariskosten niet bij ieder afzonderlijk programma toe. De huur heeft
betrekking op de huur van de brandkranen t.b.v. de brandveiligheid. Onder inleen zijn de kosten van
de inhuur van BOA’s opgenomen. De diensten hebben een uiteenlopend karakter: het gaat hierbij om
kosten t.b.v. handhaving en inzet van bijvoorbeeld verkeersregelaars bij evenementen, zoals o.a.
Hubertusmarkt. De overdrachten hebben betrekking op onze bijdrage aan de Veiligheidsregio ZuidLimburg.
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Baten

De baten hebben betrekking op huurinkomsten (van de Veiligheidsregio) voor de kazernes in
Mechelen en Gulpen, naast het gebruik van ondernemers van terrassen op basis van de APV, waarmee
ook de leges inkomsten samenhangen.
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Programma 2
Verkeer, vervoer en
waterstaat
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1.1.2.

Verkeer, vervoer en waterstaat

Wat willen we bereiken?
In dit programma staat een goede bereikbaarheid van voorzieningen via het gemeentelijke
wegennetwerk centraal. Daarbij gaat het in de eerste plaats om een verkeersveilig wegennet, waarbij
we rekening houden met de leefbaarheid voor onze inwoners. We onderhouden ons wegennetwerk en
openbare verlichting op het kwaliteitsniveau dat door de raad is vastgesteld. Hetzelfde geldt voor de
diverse civieltechnische kunstwerken zoals bruggen en tunnels, die we tevens beheren. Bij herinrichting
houden we rekening met de bepalingen in het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan, waarin de zgn.
school-thuisroutes een bijzondere plaats innemen en met de wensen van de bewoners. Voor de kern
Gulpen houden we daarnaast specifiek rekening met de kwaliteitscatalogus kern Gulpen.
Een goede bereikbaarheid komt ook tot uitdrukking in een parkeerbeleid dat is afgestemd op
doelgroepen (waaronder gehandicapten) en bezoeklocaties. De kaders van het parkeerbeleid spelen
niet alleen een rol bij de daadwerkelijke herinrichting maar ook bij recreatieve en toeristische
evenementen in de diverse kernen. Tevens komt een goede bereikbaarheid tot uitdrukking in het
bereikbaar houden van dorpskernen middels het openbaar vervoer en het stimuleren van reizen met
het openbaar vervoer. Tot slot houden we de wegen en de omgeving schoon.
In de uitvoering is het programma verbonden met programma 5 ten aanzien van het onderhoud
openbaar groen en programma 7 met betrekking tot riolering waarbij wij uitgaan van het principe “werk
met werk”: herinrichting van wegen en vervanging van riolering wordt zoveel mogelijk gezamenlijk
opgepakt. De uitvoering ligt voor een groot deel bij externe partijen, naast de inzet van onze
buitendienst. Wij contracteren meerdere aannemers voor de uitvoering van de werkzaamheden.
Wat gaan we daarvoor doen en hoe hebben we het georganiseerd?
In het kader van bereikbaarheid en verkeersveiligheid plegen we onderhoud aan diverse wegen,
conform de planning behorende bij het vastgestelde wegenbeleidsplan. Daarnaast voeren we een
volledige vervanging uit van diverse wegen, conform de planning behorende bij het vastgestelde
wegenbeleidsplan. Een totaaloverzicht van investeringsprojecten is opgenomen in de financiële
investeringsbegroting.
Verder leggen we in 2020 een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) ter besluitvorming voor,
waarin onder andere de onderwerpen snelheidsremmende maatregelen, verkeersknelpunten en veilige
school-thuisroutes aan bod komen.
We houden de kwaliteit van de gemeentelijke verlichting op peil door onderhoud, vervanging en het
verhelpen van storingen. We houden de wegen schoon door te vegen en voorkomen zwerfafval door
voldoende afvalbakken en de tijdige lediging daarvan. In de vorstperiode houden we door preventief en
repressief te strooien de wegen begaanbaar.
Tevens handhaven we de verkeersveiligheid tijdens evenementen en de uitvoering van
werkzaamheden door advies te geven over eventueel te nemen verkeersmaatregelen. We nemen deel
aan het Verkeersveiligheidsproject Heuvelland (VVPH), waarbij we samen met de andere deelnemende
gemeenten het verkeersgedrag en de verkeersmentaliteit proberen te beïnvloeden en te verbeteren.
Op het vlak van openbaar vervoer houden we het knooppunt/busstation in Gulpen aantrekkelijk door
het plegen van onderhoud, maken we de opstappunten aantrekkelijker middels het aanleggen van
verhoogde perrons en bewaakt onze gemeente de dienstregelingen.
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Zelfsturing/Kernoverleggen
Zelfsturing is de afgelopen 2 jaar verder doorontwikkeld. In 2019/2020 zal een algehele evaluatie van
de wijze waarop zelfsturing tot op heden heeft gefunctioneerd, plaatsvinden. Totdat de algehele
evaluatie heeft plaatsgevonden, zal de gemeente er zorg voor dragen dat onderhoudsplannen zo goed
als mogelijk afgestemd worden met de door de kernoverleggen aangedragen zaken en wensen.
Voor voorstellen vanuit de kernoverleggen die niet passen in voorgenoemde onderhoudsplannen,
worden aparte voorstellen voorgelegd aan de raad.
Voor projecten die betrekking hebben op de openbare ruimte en die vanuit de gemeente worden
geïnitieerd wordt vanaf 2020 een financieel component opgenomen om de wensen van de
kernoverleggen te kunnen bekostigen.
Glasvezel
De uitrolmogelijkheid van snel internet door middel van glasvezel wordt momenteel onderzocht. Zowel
de voorbereiding als de uitvoering behoeft een projectmatige aanpak. De uitrol van glasvezel is een
commerciële activiteit. Een aantal bedrijven hebben interesse getoond om de gemeente van glasvezel
te voorzien. De haalbaarheid wordt uiteindelijk bepaald uit factoren als het aantal benodigde
aanmeldingen, de inzet en het areaal. Van de gemeente wordt commitment verwacht.
De belangrijkste wetgeving is de Telecommunicatiewet, met de daaruit voorvloeiende gemeentelijke
verplichting tot het vaststellen van een (telecom)verordening.
Gestreefd wordt naar gezamenlijke aanpak. Binnen de lijn 50 gemeente wordt de samenwerking
gezocht om te komen tot maatwerkafspraken met mogelijke aanbieders.

Wat mag het kosten?
Lasten

Zoals aangegeven hebben we in dit programma vooral de rol van opdrachtgever. We besteden de
werkzaamheden aan en geven opdracht voor het uitvoeren ervan. In dit programma is geen sprake van
verbonden partijen. De dotatie voorziening hangt samen met het feit dat de budgetten voor groot
onderhoud allereerst worden toegevoegd aan een voorziening om vervolgens de werkelijke kosten
(door aannemers) te dekken uit de voorziening. Aangezien het een egalisatievoorziening betreft voor
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groot onderhoud schrijft het BBV dit voor. Eigenlijk gaat het om diensten door de markt. De diensten
hangen daarnaast samen met onderhoud van verlichting, onkruidbestrijding op verhardingen, kosten
voor het afvoeren van veegafval, maar ook de inkoop van strooizout en de opleiding van
verkeersbrigadiers. Afschrijvingen en rente hebben betrekking op de in het verleden gedane
investeringen in wegen.

Baten

De baten zijn in dit programma zeer beperkt. We krijgen huurinkomsten van Arriva voor het busstation
Gulpen, leges in verband met parkeervergunningen en een bijdrage van de Provincie Limburg in het
kader van het Verkeersveiligheidsproject Heuvelland.
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Programma 3
Economie
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1.1.3.

Economie

Wat willen we bereiken?
In dit programma staat een evenwichtige economische structuur en lokale werkgelegenheid centraal.
Bedrijvigheid, toerisme en vrijetijd vormen hierbij een belangrijke schakel. Daarbij gaat het in de eerste
plaats om het versterken van de economische structuur. We voorkomen zoveel als mogelijk leegstaande
winkelpanden, bevorderen de samenwerking tussen ondernemers en gemeente en verbeteren de
dienstverlening door actief met bedrijven in contact te treden.
Economische groei draagt bij aan de welvaart van onze inwoners. Maar die groei mag en kan niet altijd
het doorslaggevend motief zijn bij (politieke) keuzes. We willen meer aandacht geven aan
kleinschaligheid en leefbaarheid in de kernen. Dat doen we in het juiste perspectief: duurzaam en
passend bij het gebied. De uitdaging is daarbij het mooie landschap voor alle partijen (inwoners,
agrariërs en andere ondernemers, toeristen en recreanten, jonge mensen en senioren) te behouden
voor deze en toekomstige generaties.
We zetten onze gemeente als excellente bestemming op de toeristische kaart en verbeteren de
economische prestaties van toeristische bedrijven in Gulpen-Wittem. We streven naar een aantrekkelijk
Gulpen-Wittem voor andere toeristische doelgroepen door inspirerend en vernieuwend te blijven:
moderne streekproducten, het echte gastronomische en gastvrije Limburg, cultuur en recreatie. Op het
gebied van vrijetijdsbesteding blijven we faciliteiten bieden en voorwaarden creëren voor een
waardevolle invulling van de vrije tijd van inwoners en bezoekers van de gemeente Gulpen-Wittem. Het
gaat dus om het versterken van de lokale identiteit en het ondersteunen bij het aanbieden en promoten
van streekproducten.
Samen met onze middengebied partners profileren we ons meer en meer als groene hart van ‘Randstad
Zuid-Limburg’ waar het goed vertoeven is. Met onze ondernemers zoeken we naar versterkende
kenmerken van onze gemeente. Een gezond milieu (programma 8), kwalitatief hoogwaardige
leefomgeving (programma 5, programma 8) en een goede infrastructuur (programma 2) passen hierin.
In dit programma zijn we veel meer subsidieverstrekker, facilitator en vergunningverlener dan
opdrachtgever. Dit programma heeft relaties met andere programma’s. Zo beheren we in programma 5
het gemeentelijk openbaar groen, een belangrijke randvoorwaarde voor het toeristische karakter.
We willen een gemeente zijn, waar in het kader van sport, cultuur en recreatie ook evenementen kunnen
worden gehouden, passend bij de aard en kwaliteit van de gemeente Gulpen-Wittem.
Wat gaan we daarvoor doen en hoe hebben we het georganiseerd?
(Vrijetijds) economie is een thema dat regionale aandacht verdient. De beleidsmatige context en vrijheid
wordt bepaald door provinciale kaders. We behartigen de gemeentelijke belangen in overlegstructuren
die de provinciale structuurvisies met betrekking tot ruimte en vrijetijdseconomie (verder) vormgeven. In
de reeds vastgestelde toeristische visie zijn een aantal doorbraakprojecten gedefinieerd. We
subsidiëren instellingen die zich bezighouden met de ondersteuning van ondernemers (zoals het
Grensinfopunt en het Starterscentrum) en de VVV Zuid-Limburg, waarmee we een convenant hebben
afgesloten.
Met ingang van 2019 beschikken we net als onze lijn-50 partners over het Cittaslow keurmerk dat een
verdere impuls geeft. Bij vrijetijdseconomie en dagtoerisme denken we natuurlijk ook aan Mosaqua. De
ondersteuning van deze nv maakt onderdeel uit van programma 5.
Lokaal zoeken we bedrijven op, sluiten aan bij bijeenkomsten van ondernemersverenigingen en
verbeteren we de communicatie, ook door de verbeterde website. We organiseren markten en faciliteren
nieuwe evenementen.
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De toeristenbelasting vormt een belangrijke inkomstenbron. De inning wordt (zoals voor alle
gemeentelijke belastingen) verzorgd door de BsGW in Roermond. Verder informatie over deze belasting
is opgenomen in de paragraaf lokale heffingen. Voor het overige zijn er geen verbonden partijen
betrokken in dit programma.
Kampeerbeleid
Geconstateerd is dat het vigerende kampeerbeleid en de Toeristische Visie tot "strijdige" afwegingen
kunnen leiden bij de beoordeling van nieuwe initiatieven. Dit is een onwenselijke situatie. Ter uitvoering
van een motie terzake zullen, tesamen met o.a. een evaluatie van het kampeerbeleid en een vertaalslag
vanuit de toeristische visie voor het onderdeel kamperen, "beleidsregels kamperen" worden
geformuleerd.
Evenementenbeleid
In navolging van een motie van de raad wordt een beleidskader voor evenementen opgesteld. Hierin
wordt opgenomen wat past binnen de gemeente Gulpen-Wittem, wat past binnen de Cittaslow
uitgangpunten.
Kenmerken van het evenement dienen aan te sluiten bij:
Kwaliteit van leven (streekproducten, sport, uniek karakter)
Behoud van cultuur
Versterken gemeenschapszin
Behoud natuurwaarden
Duurzaamheid

Wat mag het kosten?
Lasten

Onder subsidies is de subsidie opgenomen aan VVV Zuid-Limburg en de subsidie aan het
Starterscentrum Zuid-Limburg. De diensten hangen samen met het organiseren van weekmarkten en

33

de St. Hubertus jaarmarkt. Daarnaast is hieronder een budget opgenomen voor diverse kosten ten
behoeve van bevordering van het toerisme. Onder overdrachten zijn de bijdragen opgenomen aan de
economische samenwerking in Zuid-Limburg en de BsGW t.b.v. de oplegging en inning van de
toeristenbelasting en forensenbelasting.
Baten

De baten in dit programma hebben betrekking op de toeristenbelasting en forensenbelasting. Nadere
informatie is opgenomen in de paragraaf lokale heffingen. De leges hebben betrekking op standgelden
voor de week – en jaarmarkt(en).
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Programma 4
Onderwijs
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1.1.4.

Onderwijs

Wat willen we bereiken?
In dit programma staan onderwijsbeleid en onderwijshuisvesting centraal. Door onderwijs bieden we
kansen aan kinderen, jongeren en volwassenen om zich optimaal te ontwikkelen tot zelfredzame en
maatschappelijk verantwoorde volwassenen. Voor jeugdigen ligt er een duidelijke relatie met
programma 6 waar de zorgactiviteiten voor deze doelgroep centraal staan. We hebben op
onderwijsgebied diverse wettelijke basistaken. Zo zijn we verantwoordelijk voor voldoende en adequate
ruimte voor het primair en voortgezet onderwijs.
Wat gaan we daarvoor doen en hoe hebben we het georganiseerd?
In dit programma werken we door bijdragen en subsidies veelal samen met diverse partners, waaronder
de samenwerking Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland, die verantwoordelijk is voor het organiseren
en uitvoeren van het leerlingenvervoer.
Integraal huisvestingsplan (IHP)
We willen in 2020 bereiken dat er een nieuw Integraal Huisvestingsplan is. Dit plan geeft inhoudelijk
inzicht in de huisvesting van scholen, mogelijk in combinatie met andere voorzieningen binnen de
gemeente Gulpen-Wittem. De landelijke ontwikkelingen binnen het onderwijs, waaronder het Integraal
Kind Centrum (IKC), dienen hier een onderdeel van te zijn.
Gemeentelijk onderwijs achterstanden beleid (GOAB)
Nieuwe ontwikkeling in 2020 voor de gemeente Gulpen-Wittem is het gemeentelijk Onderwijs
Achterstandenbeleid (GOAB), welke de gemeente er als nieuwe taak bij gekregen heeft. Het
gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) heeft tot doel onderwijsachterstanden, waaronder
taalachterstanden, van kinderen vroegtijdig te signaleren en te bestrijden. In 2019 zal het gemeentelijk
onderwijs achterstanden beleid opgesteld worden, waarna dit in 2020 geïmplementeerd en tot
uitvoering gebracht zal worden.
Er moeten stappen gezet gaan worden naar gezond en veilig opgroeien en een volledige en actieve
deelname van zoveel mogelijk leerlingen in het reguliere onderwijs, zodanig dat elke leerling zich
volwaardig en geaccepteerd voelt in de school. Leidend hierbij is het concept ‘Inclusie’, gecombineerd
met de transformatie in de jeugdhulp, van individueel arrangeren naar meer preventie en lichte hulp aan
de voorkant: de basis versterken. We willen ernaar streven dat kinderen zo thuis en nabij als mogelijk
zichzelf kunnen ontwikkelen en opgroeien.
Het streven naar inclusie vraagt ook aanpassingen van gemeentelijk beleid, bijvoorbeeld in de
voorzieningen in het voorliggend veld, zorgstructuur of leerlingenvervoer. Zo gaan we in de periode
meer trainingen voor kinderen en ouders aanbieden, gericht op specifieke vaardigheden of
problematieken.
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Wat mag het kosten?
Lasten

De huurkosten hebben betrekking op de huur van de Kindercirkel. De overdrachten hebben
betrekking op de bijdragen aan Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) op basis van eerdere
afspraken, Katholieke Schoolvereniging Limburg (KSL) voor het gebruik van gymzalen, bijdragen voor
voor- en vroegschoolse educatie aan stichting Spelentère. Daarnaast heeft dit betrekking op de laatste
tranche richting stichting LVO t.b.v. de verbouwing van de Unilocatie Sophianum.
De belastingen hebben betrekking op de onroerendezaakbelasting (OZB) ten behoeve van
schoolgebouwen, die wij vergoeden aan de onderwijsinstellingen.
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Baten

De baten hangen samen met verhuur van gymzalen en bijdragen voor onderhoud basisscholen van
stichting Innovo (overdrachten).
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Programma 5
Sport, cultuur en recreatie
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1.1.5.

Sport, cultuur en recreatie

Wat willen we bereiken?
Dit programma omvat uiteenlopende taakvelden, namelijk:
 Sportbeleid en activering (5.1);
 Sportaccommodaties (5.2);
 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie (5.3);
 Musea (5.4);
 Cultureel erfgoed (5.5);
 Media (5.6);
 Openbaar groen en (openlucht)recreatie (5.7).
In dit programma staat het initiëren en in stand houden van voorzieningen op de gebieden kunst, cultuur,
sport, bibliotheekwerk, speelvoorzieningen en het onderhoud van het openbaar groen, het landschap
en de natuur centraal. In samenhang met andere programma’s levert dit programma een grote bijdrage
aan de leefbaarheid en attractiviteit in en van onze gemeente.
We sluiten aan bij de ambities uit het Nationaal Sportakkoord en zoeken naar passende doorvertalingen
daarvan voor onze gemeente. De samenwerking met andere gemeenten en de Provincie wordt daarbij
nadrukkelijk onderzocht.
Wij ondersteunen en faciliteren vrijwilligers en verenigingen waar mogelijk om hun toekomstbestendig
te houden. Verenigingen zijn immers het hart van de leefbaarheid. Daar waar verenigingen kiezen voor
samenvoegingen begeleiden we de betreffende verenigingen.
Wij waarborgen toegankelijke, veilige en adequate sportaccommodaties, waarbij de NV
Vrijetijdscentrum Gulpen (NV VTC) ook in de toekomst als één van de belangrijkste motoren voor
toerisme, recreatie en werkgelegenheid blijft fungeren.
We streven naar het behoud van archeologie en instandhouding van klein niet-beschermd erfgoed, dat
tevens past bij ons gebiedsgericht cultuurhistorisch kwaliteitsbeheer. Bovendien versterken we de
kwaliteit in de leefomgeving door het behouden en promoten van ons cultureel erfgoed.
In het kader van openbaar groen voorkomen we sociaal- of verkeersonveilige situaties door het in stand
houden van de groene leefomgeving, het daarbij behorende meubilair en het aanleggen en in stand
houden van veilige speelvoorzieningen in de openbare ruimte.
Wat gaan we daarvoor doen en hoe hebben we het georganiseerd?
In dit programma zijn we enerzijds opdrachtgever, vooral als het gaat om gebouwenbeheer en beheer
van het openbaar groen, anderzijds hanteren we vaak het instrument subsidie om onze doelstellingen
te realiseren. Het programma heeft een nadrukkelijke relatie met programma 3 (economie) daar waar
het gaat om Gulpen-Wittem als toeristische trekpleister. Veel van het onderhoud aan het openbaar
groen heeft een relatie met het in stand houden van het vijfsterrenlandschap van onze gemeente.
(Sport)accommodaties
Het gebouwenbeheer van de sportaccommodaties hebben we uitbesteed aan een externe partner
(HETON). Deze partner is verantwoordelijk voor:
 het onderhoudsbeheer
 het beheer van de technische installaties
 het operationeel maken en houden van een 24/7 meldpunt voor storingen en
onderhoudsmeldingen
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het uitvoeren van leegstandsbeheer
het uitvoeren van de financiële administratie
legionellabeheer
het beheer van brandblusvoorzieningen en brandmeldinstallaties
het beheer en onderhoud van de sportinventaris.

In 2020 zal het contract met Heton geëvalueerd worden, waarbij daarnaast alternatieven verkend
worden.
Voor het onderhoud van de sportvelden coördineren wij het onderhoud van gras- en tennisvelden.
We subsidiëren de NV VTC, waarbij de NV, waar wij 100% aandeelhouder van zijn, verantwoordelijk is
voor het (groot) onderhoud van zowel het zwembad alsmede de sporthal om de ruime voorzieningen
die de NV VTC biedt te behouden. Daarmee levert deze verbonden partij een nadrukkelijke bijdrage
aan dit programma.
Sport
Vorig jaar is ingestemd met deelname aan de rijksregeling Lokale Sportakkoorden (sportformateur) door
ondertekening van een intentieverklaring met drie lokale partijen. Op grond van een inventarisatie zal
bezien worden of en op welke wijze invulling gegeven kan worden aan een Lolkaal Sportakkoord.
Daarnaast wordt in de regio bezien of ook een Regionaal Sportakkoord tot de mogelijkheden behoord.
Openbaar groen
Het onderhouden van de groene leefomgeving is één van de wettelijke taken van onze gemeente. Het
onderhoud aan en het omvormen van het openbaar groen doen we in eigen beheer middels ons
groenbedrijf of wordt uitgevoerd door externe partijen. Dit gebeurt op basis van de beeldkwaliteit, zoals
vastgesteld door de raad.
We zoeken daarnaast aansluiting bij de provinciale beleidsdoelstelling, voor het planten van 1 miljoen
bomen in de periode 2019-2022.
Cultureel erfgoed
De cultuurhistorische elementen waar onze gemeente rijk aan is mogen niet verloren gaan. Hiervoor
nemen we in het kader van archeologie selectiebesluiten van bouwplannen en wonen wij beleidsmatige
bijeenkomsten met de Provincie en de Rijksoverheid bij. Op het gebied van cultureel erfgoed toetsen
we initiatieven vanuit burgers voor het beschermen van klein niet-beschermd erfgoed. Bij goedkeuring
van deze initiatieven wordt tevens toezicht gehouden op en begeleiding gegeven aan de uitvoering.
Initiatieven om monumenten of cultureel erfgoed te onderhouden of te restaureren worden getoetst aan
de vigerende wetgeving, waarna advies wordt gegeven aan de initiatiefnemers en gedeeltelijk toezicht
wordt gehouden op de uitvoering. De jaarlijkse landelijke open monumentendag vindt ook plaats in onze
gemeente, waarbij we regelmatig bijeenkomsten bijwonen met de werkgroep en de stichting open
monumentendag.
Bibliotheekwerk
Het bibliotheekwerk in Gulpen-Wittem heeft sinds 2015 te maken met de Wet stelsel openbare
bibliotheekvoorzieningen (Wsob). In deze wet is opgenomen dat bibliotheken in een netwerk moeten
functioneren, waarbij zij aan een aantal hoofdfuncties moeten voldoen. Lokaal heeft de gemeente met
Bibliotheek Gulpen afgesproken dat zij op zoek gaat naar het verbreden van haar maatschappelijke
functie. Dat betekent dat de bibliotheek meer is dan alleen een uitleenpunt voor boeken; de bibliotheek
is een laagdrempelige ontmoetingsplek, brengt mensen en organisaties bij elkaar en speelt een
belangrijke rol bij het thema laaggeletterdheid. Eind 2018 is het project ‘ Pop-Upbieb’ van start gegaan;
dit loopt twee jaar. Doel is dat de bibliotheek meer de samenleving opzoekt, en haar aanbod verbreedt
(ook in het kader van bestrijding van laaggeletterdheid). Met de vrijwilligersbibliotheek in Epen zijn
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afspraken gemaakt om de reguliere activiteiten uit te breiden (in verhouding tot wat deze bibliotheek
aankan).
Kunstnota
In het Coalitieakkoord staat opgenomen dat de gemeente gaat voor het stimuleren van eigentijdse
kunst- en cultuuruitingen voor diverse doelgroepen. De behoefte ligt in de ontwikkeling van een culturele
infrastructuur om het culturele en kunstzinnige klimaat te behouden, te versterken en aan te vullen ten
opzichte van de regio. Uitgangspunt is innovatie en creativiteit: we willen niet doen wat we altijd hebben
gedaan. We moeten zoeken naar verbinding tussen kunst, cultuur, landschap, duurzaamheid,
zingeving. ‘een plek om op te laden’, zoals we in onze Cittaslow-filosofie hebben beschreven. Dat vinden
we in het stimuleren en ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardig aanbod aan activiteiten en
bezienswaardigheden, die passen binnen ons landschap en fijnschaligheid, ook aansluitend op het
Middengebied. We willen ruimte voor (het zichtbaar maken van) verhalen van Gulpen-Wittem waarmee
we vervolgens ook een sterke verbinding tussen het culturele veld en de (toeristische) ondernemers
kunnen maken. In dat kader is een opzet gemaakt voor de Kunstnota ‘Je ziet het pas als je het weet’.
Dit concept geeft de uitgangspunten weer op basis waarvan de nota in 2020 uitgewerkt zal worden.
Overig
We subsidiëren binnen dit programma onze culturele verenigingen, sportclubs en bibliotheek.
Tot slot leveren we een financiële bijdrage aan het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid
(IVN) en stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL).

Wat mag het kosten?
Lasten

De kosten van inleen hebben betrekking op detachering van medewerkers groen vanuit de WOZL voor
ons groenbedrijf. Er worden subsidies verstrekt aan diverse instellingen binnen dit programma, waarbij
de NV VTC en de bibliotheek de omvangrijkste zijn. Ook de subsidies aan de sportverengingen en
muziekverenigingen maken onderdeel uit van deze post. Onder diensten zijn externe kosten voor het
onderhoud groen opgenomen. Bij diverse groenaannemers wordt werk uitgezet. Daarnaast zijn
hieronder de kosten van ons historisch archief, ondergebracht in Heerlen, opgenomen.
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Baten

De baten in dit programma hebben vooral betrekking op de verhuur van sportaccommodaties.
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Programma 6
Sociaal domein
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1.1.6.

Sociaal domein

Algemeen
Het sociaal domein is een breed programma. Enerzijds betreft het wettelijke taken die we al langer
uitvoeren als gemeente. Denk hierbij aan de inkomensvoorziening om betrokkenen te voorzien in hun
eerste levensbehoeften, participatie en re-integratie (beiden de voormalige WWB), de oude WSW, maar
ook woonvoorzieningen, hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen en schuldhulpverlening. Met ingang
van 2015 is daar een omvangrijk takenpakket aan toegevoegd als gevolg van de 3 decentralisaties. De
begeleiding in het kader van de WMO, de diverse activiteiten in het kader van de Jeugdzorg en nieuwe
arbeidsparticipatie en Wajong zijn onder andere toegevoegd. Na de transitie op 1 januari 2015 werken
wij aan de transformatie van het sociaal domein waarbij nieuwe en oude taken met elkaar worden
gecombineerd en geoptimaliseerd.
In de gemeentelijke visie op het sociaal domein staan zelfredzaamheid, eigen kracht en onderlinge
betrokkenheid voorop. Dit geldt voor alle genoemde onderdelen c.q. beleidsvelden. De gemeente
faciliteert dit binnen de bestaande kaders en biedt samen met partners een palet aan algemene
voorzieningen en individuele ondersteuning. Als gemeente zetten we hier dan ook op in: we versterken
het handelen van onze inwoners en bieden waar mogelijk en noodzakelijk passende ondersteuning voor
mensen die dat nodig hebben.
Voor het formuleren van doelstellingen is het onderscheid tussen algemene of individuele ondersteuning
eigenlijk niet relevant. De mate waarin een beroep wordt gedaan op de individuele voorzieningen geeft
wel een indicatie in hoeverre dat ons beleid van verschuiving naar algemene (en dus voorliggende en
daarmee efficiëntere voorzieningen) in de praktijk succesvol is.
Participatie
We willen bereiken dat onze burgers zoveel mogelijk participeren in de maatschappij. In eerste instantie
richten we ons daarbij op arbeidsparticipatie door een reguliere baan. Is dat niet haalbaar dan bekijken
we de andere mogelijkheden op de participatieladder. Denk daarbij aan betaald werk met
ondersteuning, vrijwilligerswerk of deelname aan sociale activiteiten. Het gaat dan meer om
maatschappelijke participatie dan arbeidsparticipatie. Is werk mogelijk, bijvoorbeeld via beschermde of
beschutte ondersteuning dan onderzoeken we samen met onze partners de mogelijkheden.
Jeugd
Voor onze jeugd gaat het – in dit programma – specifiek over het optimaal ondersteunen van ouders en
jeugdigen die tijdelijk of permanent problemen ervaren op het gebied van opgroeien en opvoeden.
Daarnaast zoeken we in dit programma de afstemming met programma 4 (onderwijs) en programma 7
(volksgezondheid/ jeugdgezondheidszorg) en de daarin genoemde doelstellingen.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
We streven ernaar dat onze inwoners zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen vertrouwde omgeving
blijven wonen en functioneren. Ook deelname aan het sociale leven is belangrijk. Wanneer hierin
belemmeringen ontstaan, kijken we samen met de burger, naar zijn of haar sociale netwerk. Wat kunnen
familie, vrienden en kennissen betekenen? Is dit niet of beperkt mogelijk, dan zijn er voorzieningen in
het kader van de WMO beschikbaar, die vanuit de gemeente toegekend kunnen worden. Te denken
valt aan woningaanpassingen, hulp in het huishouden, diverse vervoersvoorzieningen.
Voor inwoners met complexe problematiek is er een vangnet met ondersteuning en eventueel opvang.
De inspanningen (en doelstellingen) zijn onderling sterk verweven. De verdeling naar taakvelden (ook
financieel) volgens het Besluit Begroting en Verantwoording helpt structuur aan te brengen maar doet
(zeker in dit programma) niet altijd recht aan de (verweven) werkelijkheid.
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Wat gaan we daarvoor doen en hoe hebben we het georganiseerd?
Binnen het Sociaal Domein werken we samen op regionaal (Zuid-Limburg) en sub-regionaal
(Maastricht-Heuvelland) niveau. De diverse toegangsteams voor de burger organiseren we lokaal.
Toegang Jeugd en WMO
Vanaf 2020 zal de gemeente Gulpen-Wittem zelfstandig de toegang voor Jeugd en Wmo vormgeven.
De uitvoeringsteams Jeugd en Wmo gaan aan de slag met eigen hulpverlening en sociale
netwerkversterking, Daarnaast zetten we in op het versterken van het professionele netwerk. Het is van
belang dat de ketenpartners binnen het gehele Sociaal Domein elkaar meer weten te vinden en de
kennis van elkaars expertise wordt vergroot.
Voor jeugd zijn huisartsen, jeugdartsen en gecertificeerde instellingen belangrijke ketenpartners, omdat
zij ook zelfstandig naar jeugdhulp verwijzen. We gaan lokaal en regionaal investeren in uniformiteit van
beoordelen en verwijzen, kennisdeling over wachtlijsten en hulpaanbod. Daarnaast creëren we
bewustwording van kosten om het Sociaal Domein toekomstbestendig te maken.
De uitvoeringsteams jeugd en Wmo en onze formele en informele netwerkpartners krijgen een
nadrukkelijke rol in het signaleren en bespreekbaar maken van thema’s als eenzaamheid, armoede,
huiselijk geweld en dementie. Middels interventies zal getracht worden de problematiek rondom deze
thema’s te doorbreken en duurzaam aan te pakken.
Samen Doen
We willen in 2020 bereiken dat we meer mensen in een preventieve aanpak kunnen bereiken binnen
het voorliggend veld. Dit richt zich op alle doelgroepen binnen het Sociaal Domein en een diversiteit aan
ondersteuningsvragen.
De algemene voorzieningen van Samen Doen worden verder doorontwikkeld, zoals bijvoorbeeld
Tafeltje Dekje, de mantelzorgwaardering en Homestart. In 2020 willen we bereiken dat
(burger)initiatieven voor de versterking van mantelzorgers en vrijwilligers en laagdrempelige
ontmoetingsgelegenheden zoals de Hoeskamers worden gefaciliteerd. De Vrijwilligerscentrale zal
doorontwikkeld worden waarbij er afstemming zal worden gezocht met de functies van
verbindingsmakelaar Samen Doen en de combinatiefunctionaris.
In 2020 wordt de huidige sociale kaart vernieuwd. Tevens gaan we aan de slag met het inrichten van
een digitaal buurtplatform waar vraag en aanbod omtrent informele en formele zorgvragen en diensten
samenkomen, In 2020 zal er ook gewerkt worden aan het vormgeven van een nieuwe Samen Doen
krant.
Armoede
In 2020 komt er een nieuw beleidsplan Armoede, In dit beleidsplan is er aandacht voor het
vereenvoudigen van de armoederegelingen. Daarnaast verruimen we binnen het armoedebeleid de
inkomensgrens voor bijzondere bijstand, minimaregelingen en fondsen om armoedeval te voorkomen.
Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling:
In het kader van huiselijk geweld en kindermishandeling zal er vanaf 2020 zowel (sub)regionaal als
lokaal invulling worden gegeven aan de regiovisie Geweld hoort nergens Thuis en bijbehorend
uitvoeringsprogramma. Het onderwerp ouderenmishandeling zal hierbij lokaal extra aandacht krijgen
van de aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling, De functie van
aandachtfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling zal vanaf 2020 structureel geborgd
worden. Deze aandachtfunctionaris is er om de uitvoering van de meldcode te bewaken, meldingen van
Veilig Thuis op te pakken, lokale invulling te geven aan de uitvoering van de regiovisie en bijbehorend
uitvoerinsgprogramma en collega’s te scholen in onderwerpen m.b.t. huiselijk geweld en
kindermishandeling.
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Wat mag het kosten?
Lasten

Binnen dit programma verstrekken we uitkeringen veelal via de samenwerking Sociale Zaken Maastricht
Heuvelland. Het gaat hierbij om zowel uitkeringen in geld (algemene bijstand of andere
inkomensregelingen, PGB’s) als uitkeringen in natura (woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen,
huishoudelijke verzorging en kortdurend verblijf). Daarnaast verstrekken we subsidie ten behoeve van
sociale cohesie in onze kernen. Onder overdrachten is een breed scala aan kosten opgenomen: het
gaat hierbij bijvoorbeeld over bijdragen aan maatschappelijk werk (Traject), Samen Doen, de sociale
werkvoorziening (WOZL, WSP Parkstad), maar ook de bijdragen die wij verstrekken aan de Heuvelland
samenwerking in het kader van Jeugd en WMO en de bijdragen in het kader van vervoersvoorzieningen.
Tot slot vermelden we nog de bijdrage aan de GGD t.b.v. Veilig Thuis en de bijdrage aan de Kredietbank
in het kader van schuldhulpsanering. De inleen heeft betrekking op het budget dat beschikbaar was
voor de inhuur van het WMO-team bij de gemeente Vaals en de inhuur van de vrijwilligerscentrale.
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Baten

De overdrachten hebben betrekking op de gebundelde doeluitkering BUIG, die wij ontvangen voor de
kosten van de inkomens – en re-integratie regelingen. De baten in relatie tot uitkeringen hebben
betrekking op de eigen bijdragen van betrokkenen. De uitleen tenslotte heeft betrekking op de
inkomsten die in de begroting zaten voor de doorbelasting van een deel van de kosten van het team
Jeugd aan de gemeente Vaals.
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Programma 7
Volksgezondheid en milieu
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1.1.7.

Volksgezondheid en milieu

Wat willen we bereiken?
Dit programma omvat uiteenlopende taakvelden, namelijk:
 Volksgezondheid (7.1);
 Riolering (7.2);
 Afval (7.3);
 Milieubeheer (7.4);
 Begraafplaatsen en crematoria (7.5).
Volksgezondheid
Voor een gezonde gemeente en regio zijn gezonde inwoners van belang. Gezonde inwoners hebben
meer grip op hun leven en leveren een hogere maatschappelijke bijdrage. We zien gezondheid dan ook
als randvoorwaarde voor zelfredzaamheid en participatie die we rechtstreeks willen bevorderen in
programma 6. Onze doelstellingen ten aanzien van gezondheid zijn dezelfde als de andere 16
gemeenten in Zuid-Limburg en samengevat: het inlopen van de gezondheidsachterstanden ten opzichte
van de rest van Nederland: een trendbreuk in de gezondheid (én participatie) van Zuid-Limburgers. Dit
geldt zowel objectief – zo moet de levensverwachting van Zuid-Limburgers naar het gemiddelde van
Nederland – als subjectief – de ervaren gezondheid door onze inwoners (ook wel positieve gezondheid
genoemd).
Duurzaamheid
Daarnaast voelen we een grote verantwoordelijkheid om de wereld leefbaar achter te laten voor onze
(klein)kinderen. Dit staat nu onder grote druk door de uitstoot van CO2 en andere vervuilende stoffen,
uitputting van grondstoffen, water- en bodemvervuiling, plastic vervuiling (plastic soup) en een afname
van de biodiversiteit. Onder het motto: ‘samen vooruit naar een duurzame toekomst’ vormt het klimaaten energieplan 2018-2021 een belangrijk kader. Dit beleidsplan bevat onder andere een uitvoeringsplan
met concrete projecten om in de periode 2018-2021 flinke stappen te zetten naar een energieneutraal
Gulpen-Wittem, want duurzaamheid betekent niet alleen zuinig omgaan met energie en inzetten op
alternatieve energiebronnen zoals zonnepanelen en warmtepompen, maar ook hergebruik en recyclen
van materialen, biologische landbouw, gebruik van lokale producten en stimuleren van biodiversiteit.
Dat alles begint bij bewustzijn. Daarvoor is een goede samenwerking met scholen, ondernemers,
natuurorganisaties en inwoners, zowel jong als oud, van groot belang. Daarbij willen wij bijvoorbeeld
gebruikmaken van de expertise van ‘groene’ inwoners die als ambassadeurs Gulpen-Wittem als
duurzame gemeente op de kaart zetten.
Een goed, veilig milieu en goede omgevingskwaliteit willen we ook bereiken in onze rol als vergunning
verstrekker voor bedrijven en burgers, waarbij wettelijke kaders voor het overgrote deel de grondslag
zijn.
Afval
Ten behoeve van een goed milieu streven we naar een duurzame, sociale en servicegerichte
afvalinzameling, die bovendien betaalbaar moet zijn: voor de burgers én voor de gemeente. We
hanteren daarbij het adagium “de vervuiler betaalt” door gebruik te maken van de Diftar systematiek die
voor de positieve prikkels zorgt bij onze burgers.
Riolering
Binnen dit programma willen we het milieu en de volksgezondheid beschermen door te zorgen voor
adequate afvalwaterinzameling en transport naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Verbetering van de
oppervlakte waterkwaliteit is daarbij één van onze doelstellingen naast het voorkomen van wateroverlast
bij (hevige) regenbuien. We realiseren ons daarbij dat waterbeheer geen lokale aangelegenheid is en
onze gemeentegrenzen overschrijdt. De vloedgolf in Slenaken heeft duidelijk gemaakt dat er
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maatregelen nodig zijn om Slenaken en het gebied benedenstrooms te beschermen tegen wateroverlast
die hoge maatschappelijke kosten veroorzaakt. Burgerparticipatie is hierbij belangrijk. Het doel is een
oplossing te vinden die niet alleen de veiligheid waarborgt maar ook draagvlak heeft bij inwoners en
natuurbeschermers. Het gemeentelijk waterplan 2018-2022 maakt inzichtelijk welke maatregelen nodig
zijn, welke kosten daarmee zijn gemoeid en hoe dit op een natuurlijke manier in de omgeving wordt
ingepast.
In de uitvoering heeft dit programma een relatie met programma 2, vooral daar waar het gaat om de
vernieuwing en het onderhoud aan ons rioolstelsel. Daarnaast zijn er relaties met datzelfde programma
daar waar het gaat om een veilige leefomgeving en programma 8 daar waar het gaat om veiligheid en
milieutechnische aspecten van bedrijfseigendommen en particulier eigendom.
Wat gaan we daarvoor doen en hoe hebben we het georganiseerd?
Dit programma kenmerkt zich door een mix van eigen uitvoering en uitvoering door en met de verbonden
partijen.
Volksgezondheid
In de periode 2020-2023 willen de 16 Zuid Limburgse gemeenten met focus en slagkracht werken aan
een nieuwe gezonde generatie met aandacht voor de eerste twee decennia van de levensloop: van een
gezonde start in de eerste 1.000 dagen tot aan gezonde jong volwassenen met een kinderwens. Dit
willen zij doen vanuit sterkere allianties en vanuit het snijvlak van gezondheid, onderwijs en economie.
Op het gebied van jeugdgezondheidszorg(JGZ) hebben de Zuid-Limburgse gemeenten in 2019
besloten dat de organisaties voor jeugdgezondheidszorg per 1 januari 2020 opgaan in één nieuwe
organisatie. Die organisatie gaat dan vallen onder de GGD Zuid-Limburg.
De harmonisatie van dienstverlening vindt vanaf 2020 plaats en zal leiden tot nieuwe afspraken met
gemeenten over dienstverlening. Deze harmonisatie zal, bij ongewijzigde opdracht, niet leiden tot een
begrotingswijziging. In 2020 zal eveneens worden gestart met de harmonisatie van
arbeidsvoorwaarden.
In 2020 zal een financieringssystematiek voor de JGZ worden ontwikkeld. Dit zal bij ongewijzigd beleid
niet leiden tot een aanpassing (behoudens index) van de begroting GGD 2021 t.o.v. de begroting GGD
2020. Wel kan dit leiden tot aanpassingen in de begroting 2021 van de deelnemende gemeenten. Deze
harmonisatie kan immers leiden tot herverdeeleffecten.
Groenloket
Voor het informeren en inspireren van burgers, bedrijven en verenigingen op gebied van duurzaamheid
is de gemeente gestart met het oprichten van een groenloket. Een platform waarin informatie en
inspirerende voorbeelden worden gegeven voor een ieder die vragen heeft op gebied van
duurzaamheid. Als leidraad worden in eerste instantie uitgegaan van de 17 sustainable goals zoals
beschreven door de VN.
Communicatie over duurzaamheid binnen onze gemeente is opgenomen in de klimaatvisie als thema.
Het beschikken over een informatiepunt, het organiseren van inspirerende bijeenkomsten en het
inzetten van ambassadeurs past binnen de reikwijdte van deze doelstelling.
Warmtevisie
In het regeerakkoord 2017 staat dat jaarlijks 30.000-50.000 bestaande woningen van het gas afgehaald
dienen te worden. In 2050 dient de gehele woningvoorraad gasloos te zijn. Voor de gemeente ligt de
opgave om voor 2021 aan te geven welke alternatieve energiebronnen binnen de gemeente ingezet
kunnen worden om de vraag naar gas te verminderen en de woningen van het gas af te halen. Er wordt
een transitievisie Warmte worden opgesteld. Deze visie zal in samenwerking met de gemeente EijsdenMargraten worden opgepakt.
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In de klimaatvisie heeft de gemeenteraad aangegeven om te streven naar een energieneutrale
gemeente. Het zoeken naar alternatieve warmtebronnen en inzet daarvan draagt bij aan de doelstelling
van de klimaatvisie.
Regionale energie strategie
In het (concept) Klimaatakkoord zijn op nationaal niveau maatregelen en plannen opgenomen om de
klimaatverandering tegen te gaan en invulling te geven aan de internationale klimaatafspraken van
Parijs. Het is de bedoeling dat veel van de gemaakte afspraken in de regio zullen worden waargemaakt.
Samen met het Rijk streven de decentrale overheden naar een CO2-reductie van 49% in 2030. Om
invulling te geven aan de nationale doelen en afspraken, is regionaal maatwerk nodig. Dit maatwerk zal
worden vormgegeven in de landsdekkende regionale energiestrategieën, die per regio zullen worden
uitgewerkt. Samen met de 15 andere Zuid-Limburgse gemeenten, Enexis, Provincie Limburg en
Waterschap Limburg, vormt Gulpen-Wittem de RES-regio Zuid Limburg. De RES is de regionale
vertaling van de nationale afspraken uit het Klimaatakkoord voor de sectoren Elektriciteit en Gebouwde
Omgeving via regionale warmteplannen, energie- infrastructuurplannen en de opgave voor
hernieuwbare energie opwekking. De RES dient uiterlijk 1 jaar na het ondertekenen van het
klimaatakkoord te worden aangeleverd. De RES dient door de afzonderlijke gemeenteraden en
besturen te worden vastgesteld.
De RES vormt een bouwsteen voor de ruimtelijke plannen (POVI/GOVI en andere instrumenten uit
Omgevingswet). Via de RES kan de besluitvorming voor de ruimtelijke inpassing van de duurzame
energieopwekking en de energie infrastructuur worden voorbereid in goed overleg met alle
maatschappelijke partners en betrokkenen binnen de regio.
Vanuit de landelijke overheid wordt per regio een bedrag beschikbaar gesteld.
Afval
Tevens gaan we verder met het creëren van prikkels voor het gescheiden inzamelen van afval door
bijvoorbeeld het verhogen van het voorzieningenniveau voor afvalscheiding. Elementen daaruit zijn de
(verdere) inzameling van groenafval bij hoogbouw en de meer strategische plaatsing van inzamelpunten
voor glas- en textielinzameling. Om de afvalinzameling betaalbaar te houden voor onze burgers geven
we uitvoering aan het flankerend beleid (lage inkomens en medische indicatie) en besteden we
gezamenlijk met alle Limburgse gemeenten de afvalverwerking aan. Zoals bekend hebben de
afvalinzameling ingaande 1 januari 2017 ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling RD4. We
promoten het gebruik van de milieu app richting onze burgers en overleggen regelmatig met de RD4
over de mogelijkheden van efficiëntere uitvoering bij het ophalen van gft, overige gescheiden fracties
en restafval en communiceren hier intensief over met onze burgers. Met de RD4 maken wij ook
afspraken over de mogelijkheden van sociale arbeidsplaatsen binnen hun organisatie. De kosten van
afvalinzameling brengen we via de afvalstoffenheffing in rekening bij onze burgers.
Riolering
In 2020 houden we de basisvoorzieningen van ons rioolstelsel op doelmatige wijze in stand door het
systeem te inspecteren en reinigen. Daarnaast voeren we op basis van deze inspecties reparaties uit
of vervangen en verbeteren we onderdelen. Door het afkoppelen van verhard oppervlak van het
systeem, het aanleggen van een regenwaterriool en het vergroten van onze bergingscapaciteit worden
twee doelen bereikt: kwaliteit van het oppervlaktewater verbeteren én wateroverlast voorkomen.
Daarnaast informeren we onze inwoners over de mogelijkheden tot afkoppelen op het eigen perceel.
De werkzaamheden liggen in lijn met het op Maas en Mergelland niveau vastgestelde plan. De
samenwerking binnen Maas en Mergelland gaan wij verder intensiveren.
De kosten van ons rioolstelsel brengen we via de rioolheffing in rekening bij de burgers en bedrijven.
Wat mag het kosten?
Lasten
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De overdrachten hangen samen met de bijdrage die wij verstrekken aan de RD4 voor de inzameling
van huisvuil. Daarnaast is de bijdrage aan de RUD opgenomen onder dit programma én het overgrote
deel van de bijdrage aan de GGD Zuid-Limburg. De diensten hebben betrekking op uiteenlopende
kosten voor riolering, afval en energieprojecten. De afschrijvingen hangen samen met uiteenlopende
rioolinvesteringen in het verleden, wat ook geldt voor de rentekosten. Deze kosten worden gedekt door
de heffingen in het kader rioolrecht en reinigingsrecht.
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Baten

De baten vallen uiteen in rioolrecht (belastingen) en afvalstoffenheffing (leges). In de paragraaf lokale
heffingen wordt hier uitgebreid op ingegaan.
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Programma 8
Volkshuisvesting, ruimtelijke
ordening en stedelijke
vernieuwing
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1.1.8.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Wat willen we bereiken?
In dit programma staat het voorzien in de woningbehoefte van burgers en de inrichting van het
grondgebied in onze gemeente centraal. Daarbij sturen wij op een aantrekkelijk, veilig, gezond,
bruikbaar en energiezuinig woon- en leefklimaat van een goede ruimtelijke kwaliteit én kwalitatieve
huisvesting voor onze burgers. Daar waar in programma 2 (wegen) en programma 5 (groen) de
kwalitatieve inrichting van de gemeentelijke eigendommen (ofwel kapitaalgoederen) centraal staat gaat
het in dit programma veel meer om de beïnvloeding van de ruimtelijke kwaliteit van eigendommen van
onze burgers en bedrijven. De Lokale Woonvisie 2018-2025 vormt daarbij een belangrijk kader.
Daar waar we in de voornoemde programma's dan ook de rol van beheerder van de openbare ruimte
hebben zijn we in dit programma (nog) vooral kaderstellend / handhavend vergunningverlener of
handhaver, waarbij bestemmingsplannen en visies op ruimtelijke kwaliteit en wettelijke kaders onze
belangrijkste hulpmiddelen zijn. Deze rolinvulling gaat fundamenteel wijzigen, met de komst van de
omgevingswet worden wij meer en meer facilitator. De facilitator die zijn informatievoorziening naar de
burgers op orde moet hebben, zodat de burgers hun rol in de toekomst kunnen pakken.
In 2020 gaan we dan ook verder met het voorbereiden van onze gemeente op de aankomende
omgevingswet in samenwerking met de lijn-50 gemeenten. Door de wettelijke verplichting in het kader
van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen
(BAG) hebben we de informatievoorziening over de fysieke werkelijkheid in beheer.
In andere gemeenten kan veel sturing plaatsvinden door middel van een grootschalig actief grondbeleid.
Deze mogelijkheid hebben wij niet. Op dit gebied hebben we vooral als doel gesteld om bouwrijpe
gronden in Partij-oost (20), Wahlwiller (Leijenhof) (3) en Wijlre (Parallelweg) (2) te verkopen.
Wat gaan we daarvoor doen en hoe hebben we het georganiseerd?
Om een aantrekkelijk, veilig, gezond, bruikbaar en energiezuinig woon- en leefklimaat te kunnen
waarborgen worden voor gewenste ontwikkelingen / initiatieven de huidige bestemmingsplannen
geactualiseerd. Daar waar de ruimtelijke ontwikkeling daarom vraagt worden nieuwe
bestemmingsplannen opgesteld. We verstrekken informatie via het omgevingsloket en handelen
vergunningsaanvragen, handhavingsverzoeken, principeverzoeken en meldingen af binnen de
wettelijke termijnen. We toetsen en houden toezicht op verleende omgevingsvergunningen en leggen
sancties op bij constatering van overtredingen volgens de sanctiestrategie.
Preventief zetten we in op het voorkomen van asbestverwijdering zonder melding en overlast door het
stoken van kachels. We dringen de illegale brandonveilige of ongezonde bewoning in bedrijfsgebouwen,
het aantal reclameobjecten en illegale opslag terug. We verkrijgen daarnaast inzicht in de permanente
bewoning van vakantiewoningen en op campings en pakken in het zicht liggende vervallen panden, die
een aantasting vormen voor de omgeving of waar gevaar dreigt, aan. Verder continueren we het werken
naar een procesmatig ingerichte werkomgeving (digitalisering).
Net als het thema economie in programma 3 is ruimtelijke structuur een thema dat regionale aandacht
heeft. De beleidsmatige context en vrijheid wordt deels bepaald door provinciale kaders. Daarom nemen
we deel aan diverse werkgroepen van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL), zoals het
kernoverleg visie Zuid-Limburg, de werkgroep nationaal landschap, de werkgroep land- en tuinbouw en
de werkgroep wonen. Daarin vertegenwoordigen en behartigen we de belangen van onze gemeente en
stemmen die af met initiatieven van andere gemeenten. Mochten er nog nieuwe grote (fysieke) projecten
noodzakelijk zijn, dan gaan die pas van start als alle uitgaven (inclusief risico’s) voor de hele raad helder
zijn. Definitieve ontwerpen worden pas gepresenteerd als er eerst inspraakmogelijkheden zijn geweest
voor alle betrokkenen.
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We geven invulling aan het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu (GKM) voor instandhouding en mogelijke
ontwikkeling van het buitengebied en maken gebruik van de casusteam-aanpak ter bevordering van
een integrale kwaliteitsbenadering van ruimtelijke vraagstukken. Wij vinden, ter uitvoering van het
coalitieakkoord, dat specifiek voor de Gulperberg rust en natuurbeleving het uitgangspunt is. Daarnaast
geldt voor ondernemers dat bij aanpassingen kwaliteit boven kwantiteit gaat. Zo is het ook verwoord in
de toeristische visie (programma 3). Dat is de meetlat voor de tweede ontwikkelingsfase zoals deze nu
voorligt.
Op het gebied van kwalitatieve huisvesting voor onze inwoners organiseren we verschillende
overlegsessies met de stakeholders en bewaken we de prestatieafspraken met de woningcorporaties.
In dat kader voegen we kwalitatief gewenste woningen toe aan de voorraad, onttrekken we woningen
en stemmen we de planvoorraad af op de bestaande woningvoorraad. Voor de doelgroep ouderen is
de gemeente aan zet om met woningstichtingen en andere betrokkenen na te gaan wat aanvullende
mogelijkheden zijn om zelfstandig wonen nog meer te bevorderen en te faciliteren. Er zal ook aandacht
zijn voor de doelgroep jongeren, teneinde ook voor hun een aantrekkelijke woongemeente te blijven
(CPO Mechelen). Bovendien verstrekken we startersleningen voor starters die daarvoor in aanmerking
komen.
Tevens begeleiden we woningbouwinitiatieven binnen de regionale werkgroep Wonen (ROVH). Via een
externe partij bieden we als gemeente zelf kavels te koop aan en plegen we overleg met potentiële
kopers en een extern bouwbedrijf, waarbij we hun plannen toetsen aan de betreffende
bestemmingsplannen.
Omgevingswet
De nieuwe Omgevingswet wordt een grote uitdaging. Deze klus vraagt aanvullende competenties van
iedereen binnen de gemeentelijke organisatie. We pakken de Omgevingswet samen met Vaals en
Eijsden-Margraten op. Het (agrarisch) landschap en de kleinschalige bedrijvigheid in onze kernen zijn
nagenoeg gelijk. Samenwerking leidt bovendien tot kennisdeling. Inspraak en goede communicatie zijn
cruciaal
De wet treedt in 2021 in werking en dat brengt grote veranderingen met zich mee. De Omgevingswet is
onderdeel van de stelselherziening van het omgevingsrecht.
De Omgevingswet vraagt om een andere manier van werken en samenwerken die feitelijk integraal
door nagenoeg alle bestuur programma’s heen loopt. Deze andere wijze van werken moet ertoe leiden
dat meer integraal wordt gewerkt en gericht is op een betere en efficiëntere dienstverlening naar de
samenleving. Ook de samenwerking met onze ketenpartners is daarbij essentieel. De Omgevingswet
draagt derhalve bij aan een andere manier van besturen en geeft vorm en inhoud aan zelfsturing en
participatie.
In de omgevingsvisie en het omgevingsplan zullen de verschillende beleidsvelden die raakvlakken
hebben met de fysieke leefomgeving (wonen, recreatie, toerisme, energie, duurzaamheid, economie,
natuur en landschap etc.) integraal worden samengebracht waarbij de koers naar de toekomst wordt
uitgezet en ontwikkelingsperspectieven worden beschreven.
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Wat mag het kosten?
Lasten

In dit programma vormen de salarislasten het belangrijkste onderdeel. Onder diensten zijn incidentele
uitgaven geraamd voor de invoering van de omgevingswet. Nu steeds concreter wordt wat we allemaal
moeten doen om te voldoen aan deze wet, is er bij programma 8 voor de jaarschijf 2020 € 443.000
opgenomen. Separaat hieraan, is het betreffende risico met hetzelfde bedrag verminderd.
Baten
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De baten hebben voor het overgrote deel betrekking op bouwleges. Onder overig is een bedrag
opgenomen als winstneming op de enige nog lopende grondexploitatie (Partij Oost). E.e.a. wordt
toegelicht in de paragraaf grondbeleid.
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1.1.9 Verplichte en facultatieve beleidsindicatoren per programma
In onderstaande tabellen zijn per programma de verplichte indicatoren opgenomen. Deze zijn
grotendeels gebaseerd op realisatiecijfers. Daarnaast zijn ook enkele facultatieve indicatoren
opgenomen. Deze laatstgenoemde indicatoren hebben een relatie met de opgenomen doelstellingen in
het betreffende programma.
De lichtgroen gearceerde indicatoren betreffen de verplichte indicatoren volgens het Besluit Begroten
en Verantwoorden (BBV). De actualiteit van deze waarden kan op sommige vlakken achterblijven en
vaak beschikt de gemeente over actuelere cijfers. Om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten echter te
waarborgen worden de centraal beschikbare cijfers van waarstaatjegemeente.nl gehanteerd zoals
vastgelegd in het BBV. Om daarnaast een vergelijking te kunnen maken is de gemiddelde waarde van
gemeenten <25.000 inwoners ook opgenomen.

Indicator
Programma 0
Formatie (FTE per 1.000
inwoners)
Bezetting (FTE per 1.000
inwoners)
Apparaatskosten (kosten per
inwoner)
Externe inhuur (% totale
loonsom)
Overhead (% van totale kosten)
Programma 1
# verwijzingen halt per 10.000
inwoners van 12-17 jaar
# winkeldiefstallen per 1.000
inwoners
# geweldsmisdrijven per 1.000
inwoners
# diefstallen uit woning per
1.000 inwoners
# vernielingen in de openbare
ruimte per 1.000 inwoners
Programma 2
# verkeersongevallen met
betrokkenen 12 jaar en ouder
# verkeersongevallen met
betrokken van 12 t/m 24 jaar
Parkeerbezettingsgraad Gulpen
(%)
Programma 3
# banen recreatie en toerisme
per 1.000 inwoners van 15-75
jaar
# toeristische overnachtingen
(14 jaar en ouder)

Waarde
gemeenten
Bron
<25.000
inwoners

Jaar

Waarde
gemeente
Gulpen-Wittem

2018

6,9

N.V.T.

Eigen gegevens

2018

6,6

N.V.T.

Eigen gegevens

2018

707

N.V.T.

Eigen gegevens

2018

18

N.V.T.

Eigen gegevens

2018

19

N.V.T.

Eigen gegevens

2018

164,0

100,0

Bureau Halt

2018

0,4

0,6

CBS

2018

1,8

2,9

CBS

2018

2,5

2,1

CBS

2018

3,9

3,6

CBS

2017
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N.V.T.

2017

13

N.V.T.

2016

40,3

N.V.T.

2018

92,0

46,8

2018

725.000

N.V.T.

VIA Statistiek
Ongevallen
VIA Statistiek
Ongevallen
Nordinfra

LISA
BsGW
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Gemiddelde besteding (€) per
Nederlandse verblijfstoerist in
Zuid-Limburg per dag
Functiemenging (%)
# Vestigingen (van bedrijven)
per 1.000 inwoners van 15-75
jaar
Programma 4
# leerlingen dat onderwijs volgt
in de gemeente Gulpen-Wittem
per onderwijslocatie

2017

50

N.V.T.

Trendrapportage
Provincie

2018
2018

38,3
130,3

48,3
128,3

LISA
LISA

2018

Basisonderwijs
794
Voortgezet
onderwijs 1457
12

N.V.T.

DUO en Sophianum

N.V.T.

325

N.V.T.

Jaarverslag leerplicht
& RMC
Jaarverslag
Spelentère

138

N.V.T.

Jaarverslag
Spelentère
Jaarverslag logopedie

15

N.V.T.

42

N.V.T.

Consultatiebureau en
peuteropvang
Jaarverslag ROC

0,0

1,2

Ingrado

11,3

17,1

0,6

N.N.B

DUO
Sophianum
Ingrado

A/B/C

N.V.T.

Newae

15

N.V.T.

Eigen gegevens
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48,9

Gezondheidsenquête
(CBS, RIVM)

383,5

539,8

Lisa

0,70

0,50

2,75

3,39

64,4
0,99

68,7
0,92

19,7

20,6

Verwey Jonker
Instituut
Verwey Jonker
Instituut
CBS
Verwey Jonker
Instituut
CBS

15,5

9,9

CBS

# schoolverlaters zonder een
2018
startkwalificatie
# dagdelen peuteropvang en
2017
VVE (voor- en vroegschoolse
educatie)
# geplaatste peuters bij
2017
peuteropvang en VVE
# kinderen met spraak/taal
2016
problemen
# doelgroep peuters met een
2017
VVE
# cursisten in het kader van de
2017
Wet Beroepsonderwijs (WEB)
# absoluut verzuim per 1.000
2018
inwoners van 5-18 jaar
# relatief verzuim per 1000
2018
inwoners van 5-18 jaar
% vroegtijdig schoolverlaters
2017
zonder startkwalificatie (vsv-ers)
in mbo en VO van het totaal
aantal leerlingen van 12-23 jaar
Programma 5
Kwaliteitsbeoordeling
2017
sportvelden
# aanvragen burgers
2017
instandhouding klein nietbeschermd erfgoed
% niet-wekelijkse sporters t.o.v.
2016
bevolking van 19 jaar en ouder
Programma 6
# banen per 1.000 inwoners van
2018
15-75 jaar
% jongeren van 12-23 jaar met
2015
een delict voor de rechter
% kinderen tot 18 jaar in
2015
uitkeringsgezin
% netto arbeidsparticipatie
2018
% werkloze jongeren van 16-22
2015
jaar
# personen met een
2018
bijstandsuitkering per 10.000
inwoners van 18 jaar en ouder
# lopende re2e half
integratievoorzieningen per
jaar 2018
1.000 inwoners van 15-74 jaar
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% jongeren tot 18 jaar met
jeugdhulp
% jongeren tot 18 jaar met
jeugdbescherming
% jongeren van 12-22 jaar met
jeugdreclassering
# cliënten met een
maatwerkarrangement WMO
per 10.000 inwoners
Programma 7

2e half
jaar 2018
2018

8,9

9,2

CBS

1,0

1,0

CBS

2e half
jaar 2018
2018

0,6

0,4

CBS

400,0

530,0

CBS

% jongeren met overgewicht in
Gulpen-Wittem

20142015

5-6j: 9,4

N.V.T.

GGD

% gescheiden afvalstromen
Hoogte vast bedrag
afvalstoffenheffing (€)
Omvang huishoudelijk restafval:
# kg per inwoner
% hernieuwbare elektriciteit
Programma 8
Leefbaarheidssituatie
Leefbaarheidsontwikkeling

2017
2019

9-10j: 12,8 13-14j:
11,8
55
152

N.V.T.
N.V.T.

Rd4
Eigen gegevens

2017

163

137

CBS

2017

5,6

N.N.B

RWS

2018
2018

N.V.T.
N.V.T.

Leefbarometer
Leefbarometer

Score Ensia audit BGT (%)
Score Ensia audit BAG (%)
Gemiddelde WOZ-waarde (€)
Nieuw gebouwde woningen per
1.000 woningen
Demografische druk (%)
Gemeentelijke woonlasten
eenpersoonshuishoudens (€)
Gemeentelijke woonlasten
meerpersoonshuishouden (€)

2018
2018
2018
2016

Zeer goed
Mogelijke
vooruitgang
13,3
87,8
214
0,1

N.V.T.
N.V.T.
268
7,8

Eigen gegevens
Eigen gegevens
CBS
ABF

2019
2019

77,8
752

79
708

CBS
COELO

2019

845

784

COELO
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1.1.10 Totale baten en lasten
In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de totale baten en lasten van het programmaplan en een
nadere verbijzondering hiervan. Deze verbijzondering bestaat uit een overzicht van de algemene
dekkingsmiddelen, een overzicht van de kosten van overhead, het bedrag aan vennootschapsbelasting
en het bedrag voor onvoorzien. Deze onderdelen dienen in het kader van het BBV verplicht in het
programmaplan opgenomen te worden.
Totale lasten en baten per programma
In de volgende tabel staan de totale lasten en baten per programma. Deze gegevens komen voor het
onderdeel 2020 overeen met de grafieken per programma (waarbij de onttrekkingen en dotaties aan
reserves zijn opgenomen onder programma 0).

Programma

rekening
2018

begroting
2019

begroting
2020

0 Bestuur en ondersteuning

-9.308.589

-8.713.607

-9.415.285

1 Veiligheid

-1.267.035

-1.358.810

-1.459.607

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

-2.041.987

-2.085.517

-1.654.206

3 Economie

-683.088

-554.277

-432.648

4 Onderwijs

-1.701.244

-1.762.246

-1.531.875

5 Sport, cultuur en recreatie

-3.218.178

-2.461.598

-2.166.280

-13.773.855

-13.210.885

-13.479.947

-3.419.521

-3.324.278

-3.576.729

-899.375

-979.464

-1.358.437

-36.312.872

-34.450.682

-35.075.014

6 Sociaal domein
7 Volksgezondheid en milieu
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. Vernieuwing
Totaal van de lasten
0 Bestuur en ondersteuning

25.434.604

25.481.580

26.301.559

1 Veiligheid

127.187

142.600

142.600

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

166.456

46.662

46.662

3 Economie

902.251

874.430

878.430

4 Onderwijs

79.306

50.600

50.600

5 Sport, cultuur en recreatie

194.422

33.600

161.156

6 Sociaal domein

2.877.763

2.713.244

2.713.993

7 Volksgezondheid en milieu

3.377.574

3.361.758

3.443.292

383.450

230.000

409.000

Totaal van de baten

33.543.013

32.934.474

34.147.292

Saldo van baten en lasten

-2.769.859

-1.516.209

-927.722

6.516.635

-300.000

0

Onttrekkingen aan reserves

-4.867.549

1.412.547

416.132

Totaal

-1.120.773

-403.661

-511.590

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. Vernieuwing

Stortingen in reserves

In de financiële begroting worden de belangrijkste verschillen tussen de rekening 2018, de begroting
2019 en de begroting 2020 toegelicht. Daarnaast wordt het saldo voor 2020 in perspectief geplaatst
(structureel – incidenteel).
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Overzicht algemene dekkingsmiddelen
In dit overzicht lichten wij de algemene dekkingsmiddelen toe. Algemene dekkingsmiddelen zijn
inkomsten van een gemeente waarvoor geen bestedingsdoel is bepaald. Dat betekent dat de gemeente
deze vrij kan besteden, in tegenstelling tot de specifieke dekkingsmiddelen.

taakveld
60.061.100
60.062.100
63.040.500

omschrijving
OZB woningen
OZB niet woningen
Toeristenbelasting

63.040.600
60.064.200
60.070.xxx
60.050.200

Forensenbelasting
Hondenbelasting
Algemene uitkering
NV Enexis

60.050.240 NV BNG
Totaal

rekening
2018

begroting
2019

begroting
2020

2.514.343 2.570.180 2.555.000
1.110.086 1.119.280 1.261.000
831.071
813.910
813.910
51.366
34.820
34.820
69.334
0
0
19.873.110 20.724.101 21.482.346
300.982
343.363
304.563
65.881

65.881

75.881

24.816.173 25.671.535 26.527.520

In 2020 hebben we meer middelen vrij ter beschikking dan in 2019. Het totale verschil is circa
€ 850.000. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere algemene uitkering in 2020
dan in 2019. De mutaties als gevolg van stijgingen van belastingen is zeer beperkt. De lagere opbrengst
OZB-woningen wordt tenietgedaan door de hogere opbrengst OZB niet woningen. In deze begroting
vormt de meicirculaire 2019 de basis voor de opgenomen cijfers 2020. De begrotingscijfers 2019 zijn
echter nog niet aangepast aan deze circulaire, dat volgt bij de slotwijziging 2019. De algemene uitkering
blijft deels een moeilijk te voorspellen grootheid, terwijl we er in toenemende mate van afhankelijk zijn.
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Overzicht van de kosten van overhead
Overhead zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in
het primaire proces. Al deze kosten zijn verantwoord onder het taakveld 60.040 overhead. Het zijn de
kosten voor personeel, gemeentelijke gebouwen en voertuigen, ICT en algemene kosten. In de
onderstaande tabel is de uitsplitsing van dit taakveld weergegeven.

taakveld

omschrijving

60.040.110
60.040.210
60.040.260
60.040.310
60.040.320
60.040.410
60.040.420
60.040.430
60.040.500
60.040.510
60.040.520
60.040.530
60.040.610
60.040.611
60.040.710
60.040.720
60.040.730
60.040.790
60.040.800
60.040.801
60.040.802
60.040.810

Staf: Personeel
Beleid en projecten: Personeel
Beleid en projecten: Sociaal domein
Publieksdienst: Personeel
Voorlichting
Interne dienstverlening: Personeel
Interne dienstverlening: financiën
Interne dienstverlening: Juridische zaken
Gemeentelijke gebouwen
Gemeentelijke gebouwen: energie
Schoonmaak en beveiliging
Gereedschappen
Voertuigen
Interne dienstverlening: voertuigen
Software
Hardware
Telefonie
Doorberekenigen
Algemene kosten: papier
Algemene kosten: onderhoud
Algemene kosten: diensten
Ondernemingsraad

60.040.820 Algemene kosten personeel
Totaal

rekening
2018

begroting begroting
2019
2020

-612.815
-842.324
-844.287
-250.752
-136.765
-121.515
-11.699
-20.900
-20.900
-1.447.633
-878.634
-873.229
-67.235
-64.700
-79.700
-2.344.049 -1.997.847 -2.038.385
-2.189
-8.030
-8.030
17.790
-62.100
-52.600
-300.274
-255.057
-253.330
-73.089
-55.800
-55.800
-58.058
-42.200
-42.200
-10.699
-7.900
-7.900
-202.090
-189.762
-233.203
-11.224
-9.720
-9.720
-589.353
-513.751
-754.674
-427.826
-556.986
-573.965
-52.254
-58.000
-58.000
0
200
200
-66.052
-76.500
-69.000
-3.771
-4.300
-4.300
-1.856
-4.000
-4.000
-36.872
-19.600
-19.600
-201.328

-227.456

-259.238

-6.753.327 -6.032.133 -6.383.376

Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting
Als gevolg van de invoering van de 'Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen' zijn
gemeenten verplicht vennootschapsbelasting (Vpb) te betalen als zij een fiscale onderneming hebben.
Deze wet is, mede onder druk van de Europese Commissie, ingevoerd om een gelijk speelveld te maken
tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. De vennootschapsbelasting is opgenomen
onder taakveld 0.90 vennootschapsbelasting. De verwachting is vooralsnog dat de gemeente GulpenWittem geen vennootschapsbelasting hoeft af te dragen. Voorzichtigheidshalve is bij de jaarrekening
2016 een voorziening getroffen van € 28.000 voor een mogelijk af te dragen bedrag.
Bedrag voor onvoorzien
Een post voor onvoorziene uitgaven is bedoeld voor het opvangen van onvoorzienbare, onuitstelbare
en onvermijdbare uitgaven, die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet waren voorzien.
Het BBV schrijft voor dat een bedrag voor onvoorzien in de begroting dient te worden opgenomen en
dit apart inzichtelijk gemaakt dient te worden.
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Het bedrag wordt geraamd voor de begroting in zijn geheel.
Taakveld Omschrijving
60.080.100 Bedrag voor onvoorzien

Rekening 2018
25.000

Begroting 2019
-126.000

Begroting 2020
-75.000

Zoals opgenomen in het beleidsvoorstel in de Kadernota 2019 was voor het jaar 2019 een bedrag
opgenomen van € 126.000 voor onvoorzien. Bij het opmaken van de begroting 2020 is gekeken wat de
werkelijke prognose is voor 2019, en is op basis hiervan de post onvoorzien voor 2020 naar beneden
bijgesteld.
Jaarlijks zal bij het opmaken van de begroting beoordeeld worden hoe hoog de post onvoorzien zal
moeten zijn.
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1.2

De paragrafen

De paragrafen zijn bedoeld om een goed inzicht te geven in de financiële positie en het financiële beheer
van de gemeente. Dit proberen we door onderwerpen die versnipperd in de begroting staan te bundelen
in een kort overzicht. De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting. Het BBV schrijft
zeven paragrafen voor:
1
2
3
4
5
6
7

lokale heffingen;
weerstandsvermogen;
onderhoud kapitaalgoederen;
financiering;
bedrijfsvoering;
verbonden partijen;
grondbeleid.

67

1.2.1

Lokale heffingen

Inleiding
In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de door de gemeente Gulpen-Wittem geheven belastingen,
heffingen en leges. De paragraaf geeft inzicht in de tariefontwikkeling, de opbrengsten, de lokale
lastendruk, de waardeontwikkeling van onroerende zaken en de kostendekkendheid van heffingen.
Overzicht van de lokale heffingen
De gemeenteraad kan besluiten tot het invoeren, aanpassen of afschaffen van een gemeentelijke
belasting. In Gulpen-Wittem zijn de volgende belastingen ingevoerd:
1. Onroerendezaakbelastingen;
2. Forensenbelasting;
3. Toeristenbelasting;
4. Baatbelastingen;
Voor het in gebruik geven van gemeentelijke eigendommen of voor de door de gemeente verleende
diensten kan de gemeente een vergoeding vragen. Dat noemen we dan ‘rechten’. In de gemeente
worden de volgende rechten geheven:
1. Rioolheffing.
2. Reinigingsheffingen;
3. Lijkbezorgingrechten;
4. Marktgelden;
5. Leges.
De reinigingsheffingen zijn te onderscheiden in de afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht. Leges zijn
vergoedingen voor diensten die de gemeente verleent.
Het beleid lokale heffingen
De kaders voor de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen zijn vooral te vinden in de
Gemeentewet, de Wet Waardering Onroerende Zaken, de Wet Milieubeheer, de Algemene wet
betreffende rijksbelastingen, de Algemene wet bestuursrecht en de Invorderingswet 1990. De
belastingverordeningen van de gemeente zijn hierop gebaseerd. Daarnaast is een aantal
uitvoeringszaken geregeld in beleids- en uitvoeringsregels. Tevens vormen de beleidsdocumenten Nota
Lokale Heffingen 2018-2021 en de Kadernota 2020 de rode draad voor de begroting 2020 en de
meerjarenbegroting.
Nota Lokale Heffingen 2018-2021
Op 31 mei 2018 stelde de raad de Nota Lokale Heffingen 2018-2021 vast. Hiermee heeft de raad het
beleidskader voor de komende jaren aangegeven. Bij de verschillende onderdelen van deze paragraaf
wordt waar dat aan de orde is verwezen naar dit beleid. In 2022 doen wij een voorstel voor een
bijgewerkte Nota Lokale Heffingen 2022-2025.
De invulling van de gemeentelijke beleidsvrijheid wordt medebepaald door het coalitieakkoord en de
ambities van de gemeenteraad, die kan besluiten een gemeentelijke belasting in te voeren, aan te
passen of af te schaffen.
Kaderbrief 2020 / Belastingopbrengsten
Door de gemeenteraad is op 4 juli 2019 de Kaderbrief 2020 behandeld.
In deze begroting 2020 wordt rekening gehouden met een maximale tariefstijging, zoals opgenomen in
de Nota Lokale Heffingen.
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Tabel I. Procentuele stijging tarief/opbrengst conform Nota Lokale Heffingen 2018-2021
2020

2021

2022

2023

OZB
Rioolrechten

2,7%
3%

2,7%
3%

2,7%
3%

2,7%
3%

Reinigingsrecht

3%

3%

3%

3%

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
Per 1 januari 2015 heeft de gemeente Gulpen-Wittem de heffing en inning van de lokale belastingen en
de uitvoering van de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) ondergebracht in de
gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). De
inning van de leges, de marktgelden en de lijkbezorgingsrechten zijn niet uitbesteed. De samenwerking
tussen gemeenten en waterschappen biedt mogelijkheden tot een efficiëntere inrichting en uitvoering
van de belastingheffing. De inwoners van de gemeente Gulpen-Wittem merken dit doordat ze nog maar
één aanslagbiljet voor de gemeentelijke heffingen en waterschapsheffingen ontvangen. Naast de
heffing en invordering van de belastingen voert BsGW voor Gulpen-Wittem de kwijtscheldingsregeling
voor de afvalstoffenheffing uit.
De bevoegdheden van de gemeenteraad op het gebied van lokaal belastingbeleid en lokale
belastingverordeningen verandert niet. De gemeenteraad blijft bevoegd tot het vaststellen van de
verordeningen, de soorten belastingen, de grondslagen voor de belastingen en de tarieven.
1. Onroerendezaakbelastingen
De beleidsuitgangspunten die vastgesteld zijn in de Nota Lokale Heffingen 2018-2021 zijn als volgt:
1. De ontwikkeling van de WOZ-waarde mag niet leiden tot mutatie in de opbrengst, daarom wordt
het tarief hiervoor gecorrigeerd. Dit geldt gemeente breed en niet voor individuele objecten.
2. Jaarlijks worden de tarieven zo bijgesteld dat de opbrengst van de OZB ten minste toeneemt
met de toename van de korting op de algemene uitkering.
3. Buiten de uitzonderingen die de wet al maakt, wordt geen belasting geheven ter zake van
gebouwen die voor de publieke dienst zijn bestemd, straatmeubilair, plantsoenen, parken,
waterpartijen en begraafplaatsen.
De onroerendezaakbelastingen (OZB) is een zogenaamde algemene belasting: er is geen relatie tussen
de belastingheffing en een bepaalde taak of verleende dienst van de gemeente. De opbrengsten van
de OZB komen ten goede aan de algemene middelen.
Over onroerende zaken heft de gemeente onroerendezaakbelastingen:
- Gebruikersbelasting, betalen alleen degenen die onroerende zaken gebruiken, die niet in
hoofdzaak tot woning dienen.
- Eigenarenbelasting, legt de gemeente op aan degenen die eigenaar zijn van onroerende zaken.
De hoogte van de belasting is afhankelijk van de waarde van de onroerende zaak (de WOZ-waarde).
De WOZ-waarde wordt jaarlijks herzien. Van elke individuele onroerende zaak wordt de waarde
vastgesteld. Het te betalen bedrag aan OZB-belasting wordt berekend met toepassing van het
vastgestelde tarief in de verordening en wordt vervolgens via een aanslag aan de belastingplichtige
opgelegd.
Van belang voor het bepalen van de opbrengst van de onroerendezaakbelastingen is de
waardeontwikkeling van de onroerende zaken: de woningen en niet-woningen.
De marktontwikkeling, zoals genoemd in de meicirculaire gemeentefonds 2019, van de WOZ-waarden
tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2019 bij “woningen” wordt, op basis van informatie van de
Waarderingskamer, geschat op 9%. Voor “niet-woningen” wordt de waardeontwikkeling over dezelfde
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periode geschat op 2%. Dit zijn echter gemiddelden van Nederland. Onderstaand hebben wij de door
de BsGW voorlopig geprognosticeerde waardeontwikkeling binnen de gemeente Gulpen-Wittem
opgenomen. Dit betreffen nog concept cijfers. U ziet daar – i.t.t. het landelijk gemiddelde - een daling
van de waarde “niet-woningen”. Bij de vaststelling van de tarieven in de Raad van december maken wij
gebruik van de meest actuele (definitieve) cijfers op dit punt van de BsGW.
Tabel II. Totale WOZ-waarde ontwikkeling in € 1.000.000
Belastingjaar
2018
Niet-woningen
241
Woningen
1.419
Totaal
1.660

Belastingjaar
2019
246
1.534
1.780

Belastingjaar
2020
230
1.671
1.901

In de Nota Lokale Heffingen 2018-2021 is vastgesteld dat de opbrengst van de
onroerendezaakbelasting jaarlijks wordt verhoogd met 2,7%. De opbrengstverhoging van 2,7% is
doorberekend in de begroting 2020 (tabel III), op basis van de meest actuele opbrengstprognose van
de BsGW over 2019.
Tabel III. Opbrengst onroerendezaakbelastingen in € 1.000
Rekening 2018
Woningen
2.515
Niet-woningen gebruikers
413
Niet-woningen eigenaren
682
Totaal
3.610

Begroting 2019
2.434
504
783
3.721

Begroting 2020
2.555
484
777
3.816

Voor de heffing in het betreffende belastingjaar (2020) geldt de waarde peildatum 1 januari van het
voorafgaande jaar (januari 2019). Het tarief van de onroerendezaakbelasting wordt berekend aan de
hand van een percentage van de WOZ-waarde. Het tarief wordt voor 2020 gecorrigeerd met het
percentage van de stijging of daling van de WOZ-waarde ontwikkeling, zodat de verandering van de
WOZ-waarde niet leidt tot een andere opbrengst van de OZB.
De marktontwikkeling 2018 voor waarde peildatum 1 januari 2019 van de WOZ-waarden is door de
Waarderingskamer voor woningen geschat op 9% en voor niet-woningen geschat op 2%. De
opbrengststijging is voor onze gemeente vastgesteld op 2,7%. Als de WOZ-ontwikkeling voor GulpenWittem in lijn loopt met het Nederlands gemiddelde, dan zou dit betekenen dat de tarieven 2020 voor
woningen met 6,3% kunnen dalen en de tarieven voor niet-woningen met 0,7% kunnen stijgen, zoals
weergegeven in tabel IV. Zoals aangegeven maken wij bij de tarievenbepaling 2020 gebruik van de
meest actuele gegevens van de BsGW over deze waardeontwikkeling die wij medio oktober ontvangen.
De werkelijke tarieven zullen dus afwijken van de tarieven zoals weergegeven in tabel IV.
Tabel IV. Voorbeeld ontwikkeling tarief onroerendezaakbelastingen in % van de WOZ-waarde
Belastingjaar
Belastingjaar
Belastingjaar
2018
2019
2020
woningen:
- eigenarenbelasting
0,175
0,167
0,156
niet-woningen:
- gebruikersbelasting
0,250
0,254
0,256
- eigenarenbelasting
0,325
0,331
0,333
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2. Forensenbelasting
De gemeente heft forensenbelasting van personen die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben,
er gedurende het jaar meer dan negentig malen nachtverblijf houden of er op meer dan negentig dagen
van dat jaar voor zichzelf of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden.
Tabel V. Opbrengst forensenbelastingen in € 1.000
Rekening 2018
Forensenbelasting
51

Begroting 2019
35

Begroting 2020
38

De belasting per jaar voor elke gemeubileerde woning bedraagt € 129. Dit bedrag wordt verhoogd met
een percentage van de WOZ-waarde van de woning: dat percentage bedraagt 0,23%. Voorgesteld
wordt het tarief forensenbelasting niet te verhogen.
3. Toeristenbelasting
In de nota Nota Lokale Heffingen 2018-2021 zijn de volgende uitgangspunten opgenomen:
1. Er wordt geen toeristenbelasting geheven van verpleegden of verzorgden die in een inrichting
tot verpleging of verzorging verblijven;
2. Voor kinderen jonger dan 14 jaar is geen toeristenbelasting verschuldigd.
3. We verhogen de toeristenbelasting eens in de vier jaar met hetzelfde percentage waarmee de
opbrengst van de OZB de afgelopen vier jaar is gestegen.
In deze begroting wordt conform uw zoekopdracht voorgesteld af te wijken van de uitgangspunten 2 en
3 met ingang van het jaar 2021. Ofschoon al onze voorzieningen en ons 5 sterren landschap ook door
toeristen worden gebruikt, is de toeristenbelasting sinds 2012 niet meer gewijzigd terwijl onze inwoners
wel te maken hebben gehad met lastenverzwaring. Daarnaast hebben we als Lijn50 gemeenten
geconstateerd dat er lokale verschillen zijn. De Lijn50 colleges hebben dan ook afgesproken om de
tarieven toeristenbelasting gelijk te trekken. Vanaf 2021 worden de tarieven voor overnachtingen op
kampeerbedrijven en overige verblijfaccommodaties verhoogd tot € 1,70 per persoon per nacht.
Daarnaast vervalt vanaf 2021 de vrijstelling van toeristenbelasting voor kinderen jonger dan 14 jaar. In
de berekening van de opbrengsten voor de begroting 2021 (en volgende jaren) zijn deze wijzigingen
verwerkt.
Tabel VI. Opbrengst toeristenbelasting in € 1.000
Rekening 2018
Begroting 2019
Toeristenbelasting
831
814

Begroting 2020
814

Begroting 2021
1.431

Het tarief voor 2020 voor overnachtingen op kampeerbedrijven is vastgesteld op € 1,10 per persoon per
nacht en voor de overige verblijfsaccommodaties € 1,35 per persoon per nacht.
4. Baatbelasting
De beleidsuitgangspunten die vastgesteld zijn in de Nota Lokale Heffingen 2018-2021 zijn als volgt:
1. De bestaande baatbelastingen te continueren.
2. In beginsel geen nieuwe baatbelasting meer invoeren.
Als de gemeente een voorziening treft voor een beperkt gedeelte van de gemeente kan van degene die
daar het genot van heeft een baatbelasting worden geheven. In onze gemeente wordt baatbelasting
geheven voor de aanleg van riolering in Elkenrade, deze loopt door tot en met 31 december 2022. De
tarieven zijn bij het instellen van de belasting vastgesteld en mogen niet meer worden gewijzigd.
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Tabel VII. Opbrengst baatbelastingen in € 1.000
Rekening 2018
Baatbelastingen
5

Begroting 2019
5

Begroting 2020
5

5. Rioolheffing
De beleidsuitgangspunten die vastgesteld zijn in de Nota Lokale Heffingen 2018-2021 zijn als volgt:
1. De uitvoering van het GRP+ bekostigen met rioolheffing, waarbij voortdurend de aandacht
gericht blijft op kostenbesparing om de verhoging van de tarieven te minimaliseren.
2. Jaarlijks zal bij de aanbieding van de begroting worden geadviseerd over een aanpassing van
de tarieven.
Rioolheffing wordt geheven van degene die bij het begin van het belastingjaar eigenaar is van een
perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd dan wel belang
heeft bij de nakoming van de gemeentelijke zorgplichten voor stedelijk afvalwater-, hemel- en
grondwater.
In het kader van een recente, omvangrijke wijziging van het BBV zijn voorstellen toegevoegd om voor
de heffingen van leges en riool inzicht in de berekening van de tarieven te geven, waaruit moet blijken
dat niet meer dan 100% van de geraamde kosten, via de heffing zal worden ontvangen. Dit geldt in dit
geval voor rioolheffing. Onderstaande tabel VIII geeft de opbouw aan van de lasten en de baten uit de
heffing voor de rioolheffing en het dekkingspercentage; dit is een percentage van de verhouding
opbrengst/kosten.

Tabel VIII. Dekking rioolheffing in € 1.000
Begroting 2019

Begroting 2020

Investering - Uitbesteed werk

1.067

1.077

Overhead en inhuur

391

502

Rente via rente omslag

262

262

Rente op basis van gemiddelde

244

244

Kosten riolering (totaal)

1.964

2.086

Opbrengsten rioolheffingen

1.964

1.976

Dekkingspercentage

100%

95%

rente vreemd vermogen

De tarieven voor rioolheffing in 2020 stijgen met 3% ten opzichte van de tarieven in 2019 conform de
nota lokale heffingen. Het tarief is daarmee niet volledig kostendekkend.

Tabel IX. Tarief rioolheffing in € 1

woningen
overige eigendommen
grootwaterverbruikers

Belastingjaar
2019
246
489
1.405

Belastingjaar
2020
253
504
1447
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6. Reinigingsheffingen
De beleidsuitgangspunten die vastgesteld zijn in de Nota Lokale Heffingen 2018-2021 zijn als volgt:
1. Op begrotingsbasis wordt ernaar gestreefd dat de kostendekking 100% is. Bij het streven naar
kostendekking prevaleert kostenbeheersing boven tariefsverhoging.
2. Overschotten en tekorten op rekeningbasis worden verrekend met de voorziening
afvalverwijdering.
3. Jaarlijks zal bij de aanbieding van de begroting worden geadviseerd over een aanpassing van
de tarieven.
De gemeente kent twee reinigingsheffingen: de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten. De
afvalstoffenheffing wordt geheven van degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een
perceel ten aanzien waarvan huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld. De inwoners betalen
afvalstoffenheffing niet alleen voor het ophalen van huishoudelijk afval, maar ook voor het gebruik
mogen maken van het milieupark.
Reinigingsrechten worden geheven van bedrijven waarvoor de gemeente op aanvraag ook
huishoudelijke afvalstoffen inzamelt. De tarieven zijn gelijk aan de tarieven van de afvalstoffenheffing.
Tabel X. Dekking reinigingsheffingen in € 1.000
Kosten inzameling en verwerking
Overhead
Rente
Kosten (totaal)
Opbrengsten
Dekkingspercentage

Begroting 2019
1.359,6
34,8
0,4
1.394,8
1.187,1
85%

Begroting 2020
1.589,4
17,4
0
1.606,8
1.267,0
79%

In de bovenstaande tabel X staan de kosten en opbrengsten en het dekkingspercentage
(opbrengsten/kosten) met betrekking tot de reinigingsheffingen. De daling van de overhead wordt
veroorzaakt door de overgang naar het afvalverwerkingsbedrijf en de gemeenschappelijke regeling
Rd4. De kostendekkendheid voor 2020 bedraagt 79%. Voor 2020 wordt € 177.937, zoals opgenomen
in de begroting 2019, onttrokken aan de voorziening afvalverwijdering om een gedeelte van het verschil
tussen de kosten en de opbrengsten te dekken. De voorziening heeft na deze onttrekking nog een stand
van € 28.905. In 2020 zal met de Raad de kostendekkendheid en het toekomstig verloop van de
voorziening afvalverwijdering worden geëvalueerd.
Invoering volume/frequentiesysteem
Per 1 januari 2018 is in de gemeente Gulpen-Wittem voor de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten
het zogenaamde “Diftar” ingevoerd. Diftar staat voor gedifferentieerd afvaltarief. In Gulpen-Wittem
bestaat de heffing uit een vast deel, gebaseerd op een vast bedrag (het vastrecht) en een variabel deel,
gebaseerd op het aantal aanbiedingen van de restafvalcontainer. Binnen de gemeente wordt per
huishouden het aantal aanbiedingen geregistreerd van de restafvalcontainer.
Hoe meer aanbiedingen / ledigingen van de restafvalcontainer, hoe hoger het variabele deel van de
afvalstoffenheffing zal zijn. Omgekeerd levert een betere afvalscheiding en het aanbieden van minder
restafval een lagere variabele afvalstoffenheffing op. In 2018 heeft zich dit laatste als belangrijkste
ontwikkeling in onze gemeente voorgedaan; een ontwikkeling die tevens van invloed is op de opbrengst
reinigingsrechten en afvalstoffenheffing.
Afvalbeleid, uniforme tarieven in de regio
Bij het volume/frequentiesysteem geldt voor de afrekening met de burger naast een vast tarief per
aansluiting een tarief voor het aanbieden van restafval in minicontainers.
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De gehanteerde beleidsuitgangspunten zijn als volgt:
1. De gemeenteraad stelt de definitieve tarieven vast. Rd4 brengt in de begroting een advies uit
over de hoogte van het variabele tarief. In 2019 zijn de variabele tarieven verhoogd met 10%.
Deze tarieven zijn reeds in de overige Rd4-gemeenten opgenomen in de
tarievenverordeningen, daarmee blijven de ledigingstarieven binnen de Rd4-gemeenten
uniform en wordt voorgesteld deze niet te wijzingen voor 2020.
2. Beleidsmatig is ervoor gekozen om voor het variabele tarief (ledigingstarief) voor het aanbieden
van gft-afval, het € 0,00 tarief te hanteren. Dit om het gescheiden inzamelen van gft-afval te
stimuleren.
3. Het vaste tarief bestaat uit een gedeelte van de kosten die Rd4 maakt plus de kosten die de
gemeente maakt. Het vaste tarief kan per gemeente variëren.
4. Met de inkomsten van de variabele tarieven worden grotendeels de verwerkingskosten voor gften restafval afgedekt. Zijn de verwachtingen dat de inkomsten uit de variabele heffing hoger
zijn dan de kosten voor de verwerking van het ingezamelde gft-restafval, dan kan de gemeente
ervoor kiezen om dit bedrag in mindering te brengen op de vaste kosten. Hierdoor daalt het
vaste tarief.
5. Zowel het vaste- als het variabele tarief worden door de BsGW geïnd. Rd4 draagt zorg voor de
registratie van de inzamelmiddelen en ledigingen op adresniveau.
In tabel XI treft u o.a. de tarieven 2020 aan: voorgesteld wordt om de tarieven 2019 voor het vast tarief
met 3% te verhogen en het tarief per lediging het afvalbeleid uniforme tarieven te volgen.
Tabel XI. Tarief reinigingsheffingen 2020 in € 1
Belastingjaar
2019

Belastingjaar
2020

Vast tarief per perceel per belastingjaar:
Eenpersoonshuishouden
Meerpersoonshuishouden
recreatiewoning of 2e woning

96
152
165

99
157
170

Het vaste tarief wordt als volgt vermeerderd per lediging:
Container restafval 140 liter
Container gft-afval 140 liter
Container gft-afval 240 liter

6,45
0,00
0,00

6,45
0,00
0,00

Voor huishoudens die zijn aangewezen op een
verzamelcontainer wordt het vaste tarief vermeerderd per
aanbieding van maximaal 60 liter huishoudelijke afvalstoffen.

1,60

1,60

Het tarief voor het van gemeentewege ophalen van grove
huishoudelijke afvalstoffen en houtafval aan huis bedraagt per
M3

35

35
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7. Lijkbezorgingrechten
De beleidsuitgangspunten die vastgesteld zijn in de Nota Lokale Heffingen 2018-2021 zijn als volgt:
1. Op begrotingsbasis wordt ernaar gestreefd dat de kostendekking 100% is. Bij het streven naar
kostendekking prevaleert kostenbeheersing boven tariefsverhoging.
2. Het tarief jaarlijks met 10% te laten toenemen totdat volledige kostendekking is gerealiseerd.
3. Jaarlijks zal bij de aanbieding van de begroting worden geadviseerd over een aanpassing van
de tarieven.
Op basis van de “Verordening Lijkbezorgingsrechten Gulpen-Wittem 2019" worden rechten geheven
voor het gebruik van de begraafplaats en over de door de gemeente verleende diensten in verband met
de begraafplaats. De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve
van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de diensten gebruik maakt.
Tabel XII. Dekking lijkbezorgingrechten in € 1.000
Rekening 2018
Kosten beheer en onderhoud 8
begraafplaats
Overhead
18
Opbrengsten
lijkbezorgings- 12
rechten
Dekkingspercentage
46%

Begroting 2019
8

Begroting 2020
8

18
11

18
12

42%

42%

De tarieven zijn opgenomen in de tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingrechten. In
tabel XIII staan de belangrijkste tarieven vermeld. Voorgesteld wordt de tarieven met 10% te verhogen.
Tabel XIII. Belangrijkste tarieven lijkbezorgingrechten in € 1
Belastingjaar
Belastingjaar
2018
2019
begraven of bijzetten urn
1.330
1.463
20 jaar huur graf / urnplaats
531
584
verlenging huur graf / urnplaats
250
275
inschrijving in register
3,85
4,25

Belastingjaar
2020
1609
642
303
4,70

8. Marktgelden
De beleidsuitgangspunten die vastgesteld zijn in de Nota Lokale Heffingen 2018-2021 zijn als volgt:
1. Op begrotingsbasis wordt ernaar gestreefd dat de kostendekking 25% is. Bij het streven naar
kostendekking prevaleert kostenbeheersing boven tariefsverhoging.
2. Het tarief jaarlijks met 10% te laten toenemen totdat 25% kostendekking is gerealiseerd.
3. Jaarlijks zal bij de aanbieding van de begroting worden geadviseerd over een aanpassing van
de tarieven.
Onder de naam “marktgeld” wordt in de gemeente Gulpen-Wittem een recht geheven voor het innemen
van een standplaats op het daartoe aangewezen marktterrein gedurende de voor de markt bestemde
tijd. Het marktgeld wordt geheven van degene die de plaats op het marktterrein inneemt voor het
plaatsen, uitstallen of verkopen van goederen en voorwerpen.

75

Tabel XIV. Dekking marktgelden in € 1.000
Rekening 2018
Kosten houden van markten
96
Opbrengsten marktgelden
20
Dekkingspercentage
21%

Begroting 2019
96
30
31%

Begroting 2020
96
30
31%

De heffing gebeurt volgens de “Marktverordening Gulpen-Wittem 2007”. Hierin zijn de tarieven
uitgedrukt in een vaste bijdrage per marktdag en een bijdrage per strekkende meter standplaats per
marktdag. Doordat het beheer is uitbesteed aan een externe marktmeester, zijn er geen indirecte kosten
van huisvesting aan dit product toegerekend.
Tabel XV. Tarief marktgelden in € 1

weekmarkt in Gulpen
weekmarkt Epen of Mechelen

Belastingjaar
2018
Per week
1,80
+ 1,20 per m1
0,70 per m1

Belastingjaar
2019
Per week
1,80
+ 1,20 per m1
0,70 per m1

Belastingjaar
2020
Per week
1,80
+ 1,20 per m1
0,70 per m1

Bij de opstelling van de nieuwe tariefstructuur is geen relatie gelegd met de kosten van het houden van
markten. De baten zijn al jaren veel lager dan de lasten. Doordat bij de begroting 2019 al werd uitgegaan
van een kostendekkendheid van 31% (hoger dan de beoogde 25%) wordt voorgesteld de tarieven niet
te verhogen.
9. Leges
Onder de naam ”leges” wordt een aantal verschillende rechten geheven voor door of vanwege het
gemeentebestuur, verstrekte diensten. In tabel XVI zijn belangrijkste leges vermeld, namelijk de
opbrengsten voor parkeervergunningen, omgevingsvergunningen en uitgiftes in het kader van
burgerzaken.
Tabel XVI. Opbrengsten leges in € 1.000
Rekening 2018
Parkeervergunning
9
Omgevingsvergunningen
227
Burgerzaken
284
Totaal
520

Begroting 2019
9
189
250
448

Begroting 2020
9
333
250
592

In het kader van een recente, omvangrijke wijziging van het BBV zijn voorstellen toegevoegd om voor
de heffingen van leges en riool inzicht in de berekening van de tarieven te geven, waaruit moet blijken
dat niet meer dan 100% van de geraamde kosten, via de heffing zal worden ontvangen. In 2020 zullen
wij onderzoek gaan doen naar de exacte kostendekkendheid van de leges. Voorgesteld wordt om de
tarieven van de leges van 2019 te continueren in 2020.
10. Kwijtschelding en reductie afvalstoffenheffing
Beschrijving kwijtscheldingsbeleid afvalstoffenheffing
Met ingang van 1 januari 2018 is de "Regeling kwijtschelding afvalstoffenheffing 2018" van toepassing.
Op grond van deze regeling kan onder bepaalde voorwaarde kwijtschelding worden verleend voor de
afvalstoffenheffing. Voor de overige heffingen in de gemeente Gulpen-Wittem zijn geen regelingen voor
kwijtschelding.
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Op de regeling kwijtschelding afvalstoffenheffing zijn bij het beoordelen van aanvragen de normen en
bepalingen, zoals vastgelegd in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, overeenkomstig van
toepassing, met dien verstande dat voor de kosten van bestaan wordt gehanteerd 100% van de
bijstandsuitkeringen voor de categorie waartoe de belastingplichtige hoort.
De kwijtschelding van de afvalstoffenheffing is van toepassing op het vast en het variabel deel van de
gemeentelijke belasting zoals genoemd in de tarieventabel behorende bij de “Verordening
afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Gulpen-Wittem 2019”.
Voor het vaste deel kan kwijtschelding worden verkregen tot 100% van het tarief conform tarieventabel.
Het variabel deel is de belasting van € 6,45 berekend per lediging van de container bestemd voor fijn
huishoudelijk restafval. Hiervoor kan kwijtschelding worden verleend tot een maximum van € 75,00 per
jaar. Dit komt neer op 11 ledigingen per jaar.
De uitvoering van de heffing, invordering en de kwijtschelding afvalstoffenheffing is ondergebracht bij
de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (GR BsGW)
te Roermond. Voor 2020 wordt een bedrag van € 38.600 aan kwijtschelding geraamd.
Vermindering van afvalstoffenheffing wegens medische indicatie
In de verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Gulpen-Wittem 2019 is een bepaling
opgenomen voor vermindering van afvalstoffenheffing wegens medische indicatie. Op grond van deze
verordening bestaat de mogelijkheid voor belastingplichtigen om vermindering aan te vragen voor het
vaste of het variabele deel van de afvalstoffenheffing. Men komt voor vermindering in aanmerking indien
een belastingplichtige of een huisgenoot vanwege een chronische ziekte of handicap extra medisch
afval moet aanbieden aan de gemeentelijke inzameldienst. Voorgesteld wordt deze reductie te
continueren in de verordening van 2020.
De vermindering bedraagt 60% van de totaal verschuldigde belasting als gevolg van het aantal
aangeboden ledigingen restafval, met een maximum van € 60,00 per belastingjaar.
11. Geraamde inkomsten / meerjarenraming
In tabel XVII staan de meerjarig geraamde inkomsten: belastingen, heffingen en retributies.
Tabel XVII. Geraamde inkomsten meerjarig in € 1.000
Inkomst
Begroting
2019
2020
60.061/062 OZB-belasting
3.689
3.816
67.020 rioolheffing
1.964
1.976
67.030 afvalstoffen en reinigingsrecht
1.187
1.267
63.040 toeristenbelasting(1)
814
814
(2)
6.37.00 leges
477
646
63.030 marktgelden
30
30
63.040 forensenbelasting
35
38
67.050 lijkbezorgingsrechten
11
11
60.064 baatbelasting
5
5
Totaal (3)
8.212
8.603
(1)

2021
3.919
2.035
1.294
1.431
502
30
38
11
5
9.265

2022
4.025
2.096
1.323
1.431
502
30
38
11
5
9.461

2023
4.134
2.159
1.352
1.431
502
30
38
11
0
9.657

De stijging in de opbrengsten wordt veroorzaakt door de verhoging van de toeristenbelasting
en afschaffing van de leeftijdsgrens vanaf 2021 en de ontwikkelingen in bungalowpark
Euverum.
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(2)

(3)

Dit betreffen met name de opbrengsten van omgevingsvergunningen, parkeervergunningen en
uitgiftes in het kader van burgerzaken. De stijging wordt veroorzaakt door een bijstelling van de
diverse budgetten en de ontwikkelingen in bungalowpark Euverum in 2020.
In het totaaloverzicht is vanaf 2019 bij de heffingen via BsGW (OZB, rioolheffing,
afvalstoffenheffing en reinigingsrecht, toeristenbelasting, hondenbelasting, forensenbelasting
en baatbelasting) rekening gehouden met een begroot bedrag aan oninbaarheid van 0,5% van
de bruto-opbrengst.

12. Lokale lastendruk
Om een beeld te krijgen van de ontwikkeling van de lokale lastendruk zijn de belastingen in
ogenschouw genomen die elke inwoner in elk geval moet betalen. Het gaat om de OZB, de
afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Verder is uitgegaan van een gezin van drie personen
(meerpersoonshuishouden). Voor de afvalstoffenheffing is uitgegaan van 12 ledigingen per jaar. De
bedragen zijn afgerond op één euro.
Tabel XVIII. Lokale lastendruk huurders (% stijging/daling t.o.v. voorgaand jaar)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Afval vast

237

201

207

213

Afval variabel

2020

148

152

157

71

77

77

Totaal

237

201

207

213

219

229

234

Stijging/daling

-5%

-15%

3%

3%

3%

5%

2%

Tabel XIX. Lokale lastendruk eigenaren (% stijging/daling t.o.v. voorgaand jaar)
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2020

OZB

265

257

299

313

322

329

335

riool

232

225

232

239

246

246

253

afval

237

201

207

213

219

229

234

Totaal

734

683

738

765

787

804

822

Stijging/daling

1%

-7%

8%

4%

3%

2%

2%

Voor zowel huurders als woningeigenaren nemen de lasten met 2% toe. Door afval te scheiden en
minder aanbiedingen van restafval kan de lastendruk worden beïnvloed: lees verlaagd. Bijvoorbeeld: bij
10 aanbiedingen minicontainers restafval in plaats van 12, kan de lastendruk voor huurders en
eigenaren van woonruimte afnemen tot € 221.

Tabel XX. Ontwikkeling gemiddelde WOZ-waarde per woonruimte in € 1.000
2014
2015
2016
2017
2018

2019

2019

WOZ

187

181

181

184

184

197

215

Index
152=100

123%

119%

119%

121%

121%

129%

141%

Voor de WOZ-waarde ontwikkeling is, op basis van informatie van de Waarderingskamer conform de
meicirculaire, voor 2020 is uitgegaan van een verwachte waardestijging van 9% voor woningen. Dit is
echter een gemiddelde voor Nederland. Bij de vaststelling van de tarieven in de Raad van december
maken wij gebruik van de meest actuele (definitieve) cijfers van de BsGW.
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Vergelijking lastendruk 2019 provinciaal gemiddelde en lijn-50 gemeenten
In de tabellen XXII en XXIII is de lokale belastingdruk 2019 opgenomen voor huurders en
woningeigenaren van de gemeente Gulpen-Wittem. Tevens zijn ter vergelijk de gegevens van de
omliggende lijn-50 gemeenten en de gemiddelde lastendruk van de provincie Limburg opgenomen.
Bron: De gegevens van de provincie zijn gebaseerd op de publicatie van de provincie Limburg: Provincie
Limburg, Belastingoverzicht 2019 (maart 2019).

Tabel XXII. Vergelijk lokale lastendruk 2019 woningeigenaren regio; gemiddelden in Limburg in € 1
Bron:
GulpenProvincie
Provincie
Provincie
Provincie
Wittem
Limburg
Limburg
Limburg
Limburg
Eigenaren
Tabel XX
Gemiddelde
Lijn-50
Lijn-50
Lijn-50 Vaals
provincie
GulpenEijsdenWittem
Margraten
OZB-tarief
0,1670%
0,1560%
0,1670%
0,1475%
0,1486%
WOZ-Waarde

197.006

199.601

220.409

259.609

151.657

OZB-aanslag

329

311

368

383

227

Riool

246

212

246

270

225

Afval

229

227

223

221

286

Totaal

804

750

837

874

738

Opmerking: Het verschil van € 40 tussen de totale lastendruk van de gemeente Gulpen-Wittem en de
Provincie is volledig toe te rekenen aan een andere basis van de WOZ-waarde. In 2020 zal de reeks
van de provincie en de gemeente in lijn worden gebracht.
Tabel XXIII. Vergelijk lokale lastendruk 2019 huurders regio; gemiddelden in Limburg in € 1
Bron:
GulpenProvincie
Provincie
Provincie
Provincie
Wittem
Limburg
Limburg
Limburg
Limburg
Huurders
Tabel XX
Gemiddelde
Lijn
50 Lijn
50 Lijn 50 Vaals
provincie
GulpenEijsdenWittem
Margraten
229
311
223
221
442
Totaal

229

311

223

221

442
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1.2.2

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft halfjaarlijks weer in welke mate het
vermogen van de gemeente toereikend is om financiële tegenvallers op te vangen zonder dat het
gemeentelijk beleid daarvoor noodzakelijkerwijs moet worden aangepast. Door de financiële risico’s te
beheersen en het weerstandsvermogen hierop voortdurend af te stemmen, wordt getracht te voorkomen
dat de gemeente Gulpen-Wittem door elke nieuwe financiële tegenvaller gedwongen wordt tot het
nemen van bezuinigingsmaatregelen. Om het weerstandsvermogen zorgvuldig te kunnen beoordelen,
is het noodzakelijk de aanwezige gemeentelijke weerstandscapaciteit volledig in samenhang met zowel
de omvang alsook de achtergrond van de gemeentelijke risico’s te analyseren.
Het kader voor een gemeentelijk beleid
Het kader voor een gemeentelijk beleid voor weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt door het
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gevormd. Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft
voor dat in afzonderlijke paragrafen de beleidslijnen met betrekking tot relevante beheersmatige
aspecten worden vastgelegd, waaronder het weerstandsvermogen (art 9 en 26 BBV). Het Besluit
Begroting en Verantwoording definieert het weerstandsvermogen als volgt:
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:
 de weerstandscapaciteit: dit zijn de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt
of kan beschikken om niet-begrote kosten te dekken;
 alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die voor de gemeente van materiële
betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie (art 11 BBV).
Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording bevat de paragraaf weerstandsvermogen minimaal:
 een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
 een inventarisatie van de risico's;
 het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's.
Een praktische toelichting voor de toepassing van dit wettelijk kader door de gemeente is door het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) beschikbaar gesteld in de vorm van de
Handreiking duale begroting. Deze handreiking laat zien hoe de gemeentelijke begroting en de
daaropvolgende jaarrekening goed op de rolverdeling tussen raad en college in het duale tijdperk
kunnen aansluiten. Dit geldt eveneens voor de kaderstelling en de uitvoering met betrekking tot het
weerstandsvermogen in het duale tijdperk.
De handreiking toont dat er volgens twee methoden door de gemeente invulling gegeven kan worden
aan de kaderstelling en uitvoering van het weerstandsvermogen:
Methode 1. De paragraaf weerstandsvermogen bevat zowel de beleidsmatige kaderstelling als de
uitvoering ervan.
Methode 2. Een aparte nota voor de beleidsmatige kaderstelling en in de paragraaf
weerstandsvermogen de planning en verantwoording van de uitvoering, de voortgang en een
beoordeling van de actualiteit van het beleidsmatige kader.
Met de vaststelling van de nota weerstandsvermogen en risicomanagement heeft de gemeente GulpenWittem gekozen voor methode 2. De nota weerstandsvermogen en risicomanagement uit 2009 is op dit
moment nog van kracht. Aangezien het zaak is dat de gemeente haar beleid met regelmaat tegen het
licht houdt, zal begin 2020 een nieuwe beleidsnota weerstandsvermogen en risicobeheersing ter
vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Daarna zal het gemeentelijk beleid voor het
weerstandsvermogen en de risicobeheersing met een structurele cyclus van 4 jaar tegen het licht
gehouden worden waarbij vervolgens begin 2024 een hernieuwde beleidsnota weerstandsvermogen en
risicobeheersing ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd worden. De beleidsnota’s 2020 en
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2024 dienen dan tevens als basis voor de nieuwe Verdiepingsonderzoeken die de Provincie Limburg
naar verwachting in 2022 en 2026 wederom voor de gemeente Gulpen-Wittem zal uitvoeren.
Beschikbare weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit is de verzamelnaam voor alle bronnen waaruit niet-voorziene financiële
tegenvallers bekostigd kunnen worden. Het gaat hierbij om buffers die vrijgemaakt kunnen worden in
het eigen vermogen respectievelijk in de exploitatie om kosten, die zowel zonder enige financiële
dekking alsook onverwachts én substantieel zijn, te dekken zonder dat dit gevolgen heeft voor het
bestaande beleid en de uitvoering van de huidige taken door de gemeente Gulpen-Wittem.
De functie van weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit kan op 2 manieren worden ingezet:
1. De weerstandscapaciteit wordt gebruikt om structurele tegenvallers met meerjarige effecten
af te dekken.
2. De weerstandscapaciteit wordt gebruikt om incidentele tegenvallers met uitsluitend effecten
voor het lopende jaar af te dekken.
Primair wordt de weerstandscapaciteit gerelateerd aan financiële risico’s die zich in desbetreffend
begrotingsjaar kunnen voordoen. De meerjarige effecten van structurele tegenvallers worden betrokken
in de politieke besluitvorming bij de eerstvolgende behandeling van kadernota en begroting.
Incidentele versus structurele weerstandscapaciteit
Ten behoeve van het inzicht in het duurzame karakter van het vermogen om zodoende financiële
tegenvallers te kunnen opvangen, wordt expliciet een onderscheid gemaakt in incidentele en structurele
weerstandscapaciteit. De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen om calamiteiten eenmalig
op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van gemeentelijke taken. Kort
samengevat zijn dit de direct aan te wenden middelen voor tegenvallers. De structurele
weerstandscapaciteit betreft de financiële middelen die structureel ingezet kunnen worden om
tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van
de bestaande taken.
De componenten van weerstandscapaciteit
De gemeente Gulpen-Wittem hanteert, zoals in gemeenteland algemeen gebruikelijk is, als onderdeel
van de beschikbare structurele en incidentele weerstandscapaciteit de volgende componenten:
Structurele weerstandscapaciteit:
 onbenutte belastingcapaciteit
 onvoorzien
 resultaat na bestemming
Incidentele weerstandscapaciteit:
 vrij aanwendbare deel van de algemene reserve
 stille reserves
Stille reserves behoren doorgaans tot de weerstandscapaciteit, met name wanneer het verhandelbare
activa betreft. Bij een verkoop van activa (bijvoorbeeld gemeentelijke gebouwen) is sprake van een
verschil tussen de boekwaarde en de marktwaarde (de verkoopprijs), te weten een boekwinst of -verlies.
De positieve ongerealiseerde verschillen tussen de huidige boekwaarden en de actuele marktwaarden
vormen de zogenaamde stille reserves, die uiteindelijk bij een verkoop definitief tot uitdrukking komen.
Er zijn verschillende elementen bepalend voor de aanwezigheid respectievelijk de hoogte van stille
reserves. De keuze van de toegepaste afschrijvingsperiode heeft grote invloed op de hoogte van de
boekwaarde van vaste activa. Door activa in een korte periode af te schrijven, zal de boekwaarde van
de activa sneller verminderen; terwijl de economische waarde veel minder daalt. Daarnaast wordt de
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marktwaarde sterk beïnvloed door het wel of niet courant zijn van de activa en de specifieke
onderhoudssituatie. Bij de gemeente Gulpen-Wittem wordt in principe geen rekening gehouden met
eventuele stille reserves. Derhalve wordt de post stille reserves doorgaans op € 0 bepaald.
De bestemmingsreserves worden niet tot het weerstandsvermogen gerekend. Deze reserves kennen
reeds een bestemming. Inzet hiervan zou een aanpassing van het voorgenomen beleid vereisen.
Beschikbare weerstandscapaciteit gemeente Gulpen-Wittem
De toepassing van bovenstaand genoemde uitgangspunten met betrekking tot de beschikbare
weerstandscapaciteit maakt dat de weerstandscapaciteit van de gemeente Gulpen-Wittem er als volgt
uit ziet:
In onderstaande tabel staat de weerstandscapaciteit van de gemeente Gulpen-Wittem.

Bedragen in € 1.000

Begroting 2020

Begroting 2019

Rekening 2018

0
0
111
340
451
75
-512
14

0
0
186
0
186
126
-403
-91

0
0
0
0
0
25
-1.121
-1.096

Vrij aanwendbare deel van de algemene
reserves
Stille reserves
Totaal incidentele weerstandcapaciteit

7.817

9.809

10.057

0
7.817

0
9.809

0
10.057

Totaal beschikbare
weerstandscapaciteit

7.831

9.718

8.961

Structurele weerstandcapaciteit:
Onroerende- zaakbelastingen
Rioolrechten
Afvalstoffenheffing
Overige heffingen
Onbenutte belastingcapaciteit
Onvoorzien
Resultaat na bestemming
Totaal structurele weerstandcapaciteit

Incidentele weerstandscapaciteit:

Risico’s en benodigde weerstandscapaciteit
Voor het begrip risico wordt de volgende definitie gehanteerd: “Een mogelijke gebeurtenis met een
negatief gevolg voor de gemeente Gulpen-Wittem”.
Het manifesteren van een risico kan tot gevolg hebben dat de nagestreefde realisatie van de
doelstellingen van de gemeente Gulpen-Wittem (uitvoeren van de programma’s met voorliggende
producten en activiteiten) in mindere mate ofwel in het geheel niet haalbaar is. Het is derhalve van groot
belang dat de doelstellingen van de programma’s in de begroting eenduidig en goed meetbaar i.c. smart
zijn vastgelegd én in voldoende mate (intern) bekend zijn.
Risico’s kunnen onderverdeeld worden in structurele en incidentele risico’s en in externe en interne
risico’s.
Structurele risico’s zijn risico’s die zich uitstrekken over meerdere jaren.
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Incidentele risico’s zijn risico’s die zich normaliter slechts een keer in een bepaald jaar voordoen. Over
het algemeen betreft het hierbij voornamelijk risico’s met financiële aspecten.
Externe risico’s komen vooral voort uit de omgeving van de gemeente. Dit zijn bijvoorbeeld economische
ontwikkelingen, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, wijzigingen in de wet- en regelgeving maar ook
natuurgeweld en beïnvloeding van / door belanghebbende.
Interne risico’s moeten doorgaans op de volgende vlakken gezocht worden:
 organisatorisch (Bijv. integriteit, procesmanagement, klachtenafhandeling);
 arbeid (Bijv. arbeidsomstandigheden, bezetting, kwaliteit (competenties en motivatie);
 financieel (Bijv. debiteuren, treasury, garantstellingen, budgetuitputting, activabeleid);
 informatie (Bijv. communicatie, juistheid, volledigheid en tijdigheid, post / archief);
 imago (Bijv. gemeente, politiek / bestuurlijk);
 milieu (Bijv. verontreiniging, vergunningen);
 product (Bijv. tijdige realisatie, kosten(overschrijdingen));
 juridische aansprakelijkheid (Bijv. onderhoudsplicht (wegen, speelvoorzieningen),
planschade);
 proces (Bijv. naleving procedures, inkoop en aanbesteding, projectmanagement);
 materieel (Bijv. gebruik, onderhoud, beschikbaarheid, afschrijving).
Om te kunnen bepalen naar welke risico’s binnen de Gemeente Gulpen-Wittem de meeste aandacht
dient uit te gaan, is aan alle risico’s een specifieke prioriteit meegegeven. Risico’s die de grootste invloed
op het realiseren van de doelstellingen hebben, krijgen de hoogste prioriteit toebedeeld. Voor de
prioriteitsbepaling is met betrekking tot alle geïnventariseerde risico’s een inschatting gemaakt van
zowel wat de waarschijnlijkheid is dat een risico zich daadwerkelijk voordoet alsook een inschatting van
wat de mogelijke schadeomvang hierbij kan zijn. Op basis daarvan is er aan elk risico afzonderlijk een
prioriteit gegeven. Voor het prioriteren van de risico’s zijn de volgende stappen gezet:
1.

Omschrijven van de gevolgen in grote lijnen als het genoemde risico zich voordoet;

2. Schatten van de kans (de waarschijnlijkheid) dat het risico zich voordoet;
De score is toegekend op basis van ervaringen. De subjectiviteit die gekoppeld is aan deze inschatting,
is deels ondervangen door de inschatting door meerdere medewerkers tegelijkertijd, geheel
onafhankelijk van elkaar, te laten maken en zodoende ook anderen dan uitsluitend de direct
betrokkene(n) te betrekken bij het identificeren en actualiseren van risico-informatie. Hierbij is de
volgende scoretabel gebruikt:
Kans
Gering (minder als 1 x per 4 jaar)

Score
1

Gemiddeld (ongeveer 1 x per 4 jaar)

3

Hoog (minimaal 1 x per jaar)

5

3.

Bepalen hoe ernstig de gevolgen zijn.

Hiervoor zijn de onderstaande scoringstabellen gebruikt:
Impact op politiek, product of doelstelling
Gering
Beperkt

Score
1
2
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Impact op politiek, product of doelstelling
Groot

Financieel gevolg
Gering (< 0,1% omzet = < € 30.000

Score
3

Score
1

Beperkt (> 0,1% omzet < 0,5 % omzet =

2

Tussen € 30.000 en € 150.000)
Groot (> 0,5 % omzet = > € 150.000)

3

4. Berekenen risicoscores:
De risicoscore is per impactcategorie berekend door de kans-score te vermenigvuldigen met de
gevolgscore. Hoe hoger de uitkomst, hoe groter het risico. Met deze methode is voorkomen dat risico’s
met lage financiële gevolgen werden verwaarloosd. Deze risico’s kunnen door een mogelijk hogere kans
dat de gebeurtenis zich voordoet alsnog een hogere score, en dus prioriteit, krijgen dan wanneer men
zonder deze methode risico’s prioriteert.
5. Toepassen ranking:
Op volgende wijze zijn de risico’s per impactcategorie voorzien van een ranking:
Ranking
Score 10 en hoger.
Score hoger dan 5, maar lager dan 10.

Score van 5 en lager

Gevolg
Hoog risico. Als het een financieel risico betreft dient
weerstandsvermogen aanwezig te zijn.
Beperkt risico. Als het een structureel financieel risico
betreft wordt dit voor 25% meegeteld voor het aanhouden
van een weerstandsvermogen (spreiding over 4 jaar).
Gering risico. Voor zover het financiële gevolgen betreft,
worden die geacht binnen de reguliere bedrijfsvoering
gedragen te kunnen worden.

In de navolgende tabellen wordt het risicoprofiel van de gemeente Gulpen-Wittem dat de basis voor
zowel de beheersing van de essentiële risico’s alsook het bepalen van de behoefte aan
weerstandscapaciteit voor de financiële risico’s vormt, aangevuld met de benodigde
weerstandscapaciteit.
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Risico’s met een hoge kans van voordoen:
Incidenteel
RISICO

VEROORZAKENDE
GEBEURTENIS

Risico-score (kans
x impact)

prognose
bruto
bedrag

benodigde weerstandscapaciteit in
€

I
/S

PROGRAMMA / paragraaf

Financieel
Onjuiste genomen besluiten met
mogelijke imagoschade en
aansprakelijkheidsschade

Onvoldoende kennis (deling)
m.b.t. de toepassing van
afdelingsspecifieke bijzondere
wet- en regelgeving

10

30.000

30.000

I

Algemeen bestuur

Planschade

Wijziging bestemmingsplan

10

50.000

50.000

I

Ruimtelijke Ordening en
Volkshuisvesting

Extra kosten of
claims uit onderhandelingsproces
privaatrechtelijke sfeer

Onderhandelingsrisico's
onvoldoende doordacht en
ondervangen door
ambtenaar/bestuurder

10

90.000

90.000

I

Ruimtelijke Ordening en
Volkshuisvesting

Onvoldoende
informatievoorziening naar college

15

250.000

250.000

I

Paragraaf
Weerstandsvermogen

Uitval eenpitters; beperkte
flexibiliteit; uitstroom door
vergrijzing

15

150.000

150.000

I

Paragraaf Bedrijfsvoering

De jaarschijf 2020 is in deze
begroting opgenomen. Voor de
volgende jaren is een inschatting
gemaakt voor de implementatie
Omgevingswet.

15

757.000

757.000

I

Ruimtelijke Ordening en
Volkshuisvesting

Grote financiële nadelen;
publicitaire/politieke gevolgen;
calamiteit
Stilstand / terugval; de aanwezige
kennis verdwijnt

Implementatie Omgevingswet
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RISICO

VEROORZAKENDE
GEBEURTENIS

Risico-score (kans
x impact)

prognose
bruto
bedrag

benodigde weerstandscapaciteit in
€

I
/S

PROGRAMMA / paragraaf

Financieel
Doelstellingen op langere termijn
niet behalen
Implementatie Baseline
Informatieveiligheid Overheid (BIO)

Mogelijke sancties vanuit Europa op
basis van de Wet
Hof

TOTAAL

Regelmatig ad-hoc werk

15

150.000

150.000

I

Paragraaf Bedrijfsvoering

Vanaf 1 januari 2020 is de BIO
van kracht. De BIO vervangt de
Baseline Informatieveilig-heid
gemeenten (BIG) en is op alle
overheidsorganen van toepassing

15

50.000

50.000

I

Paragraaf Bedrijfsvoering

Door de invoering van de Wet Hof
zijn sancties mogelijk voor
gemeenten indien zij geza-menlijk
boven hun deel van de Europese
norm van 3% uitkomen. Het Rijk
kan besluiten (een gedeelte van)
de boete door te belasten aan
gemeenten.

10

100.000

100.000

I

Paragraaf Bedrijfsvoering

1.627.000

1.627.000
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Structureel
RISICO

VEROORZAKENDE
GEBEURTENIS

Risico-score (kans
x impact)

Prognose
bruto
bedrag

Om onwenselijke
concurrentievervalsing te
voorkomen, moeten alle
overheden zich aan 4 wettelijke
gedragsregels houden, te weten
kostendoorberekening,
bevoordelingsverbod,
gegevensgebruik en
functiescheiding

10

50.000

benodigde
weerstandscapaciteit in
€ (financiële
risico's)
50.000

Structurele kosten o.b.v. het
Financieel Dialoogmodel
Omgevingswet1
In het kader van zero based
begroten is er in de begroting nog
geen uitvoeringsbudget
opgenomen.
In het kader van zero based
begroten is er in de begroting nog
geen uitvoeringsbudget
opgenomen.

15

250.000

250.000

S

Ruimtelijke Ordening en
Volkshuisvesting

PM

PM

PM

S

Sociaal Domein

PM

PM

PM

S

Sociaal Domein

Financieel
Wet Markt en Overheid (op 1 juli 2012
in werking getreden)

Implementatie Omgevingswet

Uitvoering van het regionaal
gezondheidsbeleid en regiovisie

Uitvoeringsprogramma Geweld

I/S

PROGRAMMA / paragraaf

S

Paragraaf
Weerstandsvermogen

Gemeenten gaan meebetalen aan de structurele uitvoeringskosten van het digitale stelsel en een centraal informatiepunt
over de Omgevingswet voor overheden. De jaarlijkse onderhoudskosten worden als volgt verdeeld: 19% Rijk, 70% gemeenten, 6% provincies, 5% waterschappen. Omdat
we financieel de impact hiervan ook nog niet kunnen overzien is dit nog niet meegenomen
1

87

Herziening gemeentefonds

Kosten afvalverwerking i.r.t.
afvalstoffenheffing

Beleidsplan kunstwerken

Er is een herziening van het totale
gemeentefonds per 2021 op
komst. Met deze herziening van
het gemeentefonds wordt onder
meer beoogd de vastgestelde
knelpunten in de verdeling van de
middelen voor het sociaal domein
op te lossen. De afgelopen
maanden hebben diverse
voorbereidende onderzoeken
plaatsgevonden en eind maart
zijn de daadwerkelijke
verdeelonderzoeken van start
gegaan. Daarmee is een volgende
fase in de herziening ingegaan.
Wat de exacte gevolgen voor de
gemeente Gulpen-Wittem zijn, is
nog niet bekend, maar dat dit een
financieel effect/risico met zich
mee brengt, is duidelijk, nog los
van de discussies die over de
financierbaarheid van de
gemeentelijke zorgtaken op dit
moment plaatsvinden.
De kostendekkendheid voor 2020
e.v. bedraagt 79%. In 2020 zal
met de Raad de
kostendekkendheid en het
toekomstig verloop van de
voorziening afvalverwijdering
worden geëvalueerd.
Ten tijde van het opstellen van de
begroting 2020 wordt ook het
beleidsplan kunstwerken
opgesteld. De financiële effecten
hiervan zijn nog niet in deze
begroting vertaald.

PM

PM

PM

S

Bestuur

PM

PM

PM

S

Volksgezondheid en milieu

PM

PM

PM

S

Verkeer, vervoer en
waterstaat
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Communicatie

Er wordt gewerkt aan een
communicatievisie. Communicatie
is niet alleen ‘wat de
communicatieprofessional doet, of
wat het team Communicatie doet’.
Er is veel meer communicatie in
en vanuit de organisatie. Betere
communicatie draagt bij aan een
beter functionerende organisatie,
beter beleid, betere producten en
diensten en beter management.
Onze gemeente heeft hoge
ambities als het gaat om
participatie en zelfsturing van de
kernen, het zoeken van de dialoog
met inwoners en het zichtbaar
maken wat de organisatie en
bestuur doen. Onze communicatie
wordt grotendeels
tactisch/operationeel uitgevoerd
en dat doen we goed. De
ontwikkelingen om ons heen
vragen echter steeds meer een
pro-actieve en strategisch
advisering op het gebied van
communicatie. Alhoewel in het
OOT voorstel dat op 26
september 2019 in de
gemeenteraad wordt behandeld
voorziet in een personele
uitbreiding op dit vlak zijn de
(financiële) effecten van de
uitvoering van deze visie nog
onbekend.

PM

PM

PM

S

Bestuur
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Integraal veiligheidsplan

Ten tijde van het opstellen van de
begroting 2020 wordt ook het
integraal veiligheidsplan
opgesteld. De financiële effecten
hiervan zijn nog niet in deze
begroting vertaald.

PM

TOTAAL

PM

PM

300.000

300.000

Prognose
bruto
bedrag

S

Veiligheid

I
/
S

PROGRAMMA / paragraaf

I

Algemeen bestuur

Risico’s met een gemiddelde kans van voordoen
Incidenteel
RISICO

Onbevoegd genomen besluiten met
mogelijke imago- en/of
aansprakelijkheidsschade
Procedurefouten; Gemeente krijgt niet
wat ze hebben wil

Financieel nadeel
verzekeringsportefeuille

VEROORZAKENDE
GEBEURTENIS

Financieel
6

30.000

Benodigde
weerstandscapaciteit in
€ (financiële
risico's)
7.500

Besluitvorming door politieke
'haast' kan invloed hebben op
zorgvuldigheid en kwaliteit

6

90.000

22.500

I

Ruimtelijke Ordening en
Volkshuisvesting

Te laag verzekerd bedrag dan wel
het geheel ontbreken van een
noodzakelijke (tijdelijke dan wel
doorlopende) gemeentelijke
verzekering in de
verzekeringsportefeuille
(o.a. door het ontbreken van een
eigen gemeentelijk
verzekeringsbeleid)

9

200.000

50.000

I

Paragraaf Bedrijfsvoering

Onvoldoende kennis m.b.t.
toepassing gemeenterecht,
delegatie en mandatering

Risico-score (kans
x
impact)
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RISICO

VEROORZAKENDE
GEBEURTENIS

Financieel
6

90.000

Benodigde
weerstandscapaciteit in
€ (financiële
risico's)
22.500

Het overtreden van
de regels voor Europese
aanbesteding, onduidelijke
afspraken, ongeschikte /
onuitvoerbare gunning /
selectiecriteria etc.
Aanbestedingstrajecten
moeten objectief,
transparant en
proportioneel zijn;
voldoet de uitleg voor een
keuze/partij niet aan het
gelijkheidsbeginsel of
proportionaliteitsprincipe,
dan hebben marktpartijen grond
voor een juridische procedure.

9

200.000

50.000

I

Paragraaf Bedrijfsvoering

Fout in contract of onduidelijke
afspraken

6

90.000

22.500

I

Paragraaf Bedrijfsvoering

Fraude / integriteitschending

Uitblijven kwetsbaarheidsanalyses;
onvoldoende integriteits-preventie
of integriteitsbesef

juridische aansprakelijkheid /
aanbestedingsprocedure en
schadeclaims / nieuwe
Aanbestedingswet

Schadevergoeding / hogere kosten
wegens contractfouten of
onduidelijkheden

Risico-score (kans
x
impact)

Prognose
bruto
bedrag

I
/
S

PROGRAMMA / paragraaf

I

Paragraaf Bedrijfsvoering
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RISICO

Boete in kader van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming
(AVG)

Garantstelling Ministerie van Defensie

VEROORZAKENDE
GEBEURTENIS

Financieel
9

250.000

Benodigde
weerstandscapaciteit in
€ (financiële
risico's)
62.500

Werkzaamheden aan
defensiepijpleiding Givelderweg 1
en 3

6

20.000

5.000

I

Ruimtelijke Ordening en
Volkshuisvesting

Rijk en gemeenten staan beide
voor 50% borg bij het niet aan de
verplichtingen kunnen voldoen
door het Waarborg-fonds Sociale
Woningbouw

6

50.000

12.500

I

Ruimtelijke Ordening en
Volkshuisvesting

Sporthal Gulpdal stamt uit
bouwjaar 1980 en is volgens de
NV VTC aan vervanging toe. De
NV VTC heeft derhalve besloten
om alleen nog bedragen te
begroten voor klein onderhoud en
onderhoudscontracten

6

2.000.000

I

Paragraaf
Sociale voorziening en
maatschappelijke
ontwikkelingen

Niet nakomen van de
verplichtingen en/of overtreding
van de
beginselen van de AVG

Risico-score (kans
x
impact)

Prognose
bruto
bedrag

I
/
S

PROGRAMMA / paragraaf

I

Paragraaf Bedrijfsvoering

Borgstelling WSW

Vervanging/Nieuwbouw Sporthal
Gulpdal

TOTAAL

8.000.000

9.020.000

2.255.000
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Structureel
RISICO

VEROORZAKENDE
GEBEURTENIS

Risicoscore
(kans x impact)

Prognose
bruto
bedrag

Interbestuurlijk Programma (IBP)

Samenwerking aan
maatschappelijke vraagstukken

6

200.000

Benodigde
weerstandscapaciteit in
€ (financiële
risico's)
50.000

Financieel nadeel open einde
regelingen

Niet begrote ontwikkeling aantal
cliënten / kosten voorzieningen

9

150.000

37.500

S

Sociale voorziening en
maatschappelijke
ontwikkelingen

De inkoopfunctie wordt
onvoldoende ingeschakeld of de
inkoopvoorwaarden worden niet
altijd gehanteerd of er wordt
onvoldoende gebruik gemaakt van
het inkoopbeleid

6

50.000

12.500

S

Paragraaf Bedrijfsvoering

Ontbreken structureel
risicomanagement beheer

6

30.000

7.500

S

Paragraaf
Weerstandsvermogen

De gemeenten moeten
vennootschapsbelasting betalen
over de winst die ze met hun
ondernemingsactiviteiten maken
Ontbreken prestatie- indicatoren;
niet concreet formuleren p.i.,
kwaliteitscriteria niet SMART

6

20.000

5.000

S

Paragraaf Bedrijfsvoering

6

20.000

5.000

S

Paragraaf Bedrijfsvoering

470.000

117.500

Financieel

Hogere inkoopkosten of claims

Risicomanagement

Invoering vennootschapsbelasting voor
gemeenten

Onduidelijkheid over geleverde kwaliteit
en resultaat; verkeerde dingen doen;
onvoldoende toetsen en onderbouwen
van budgetten; onvoldoende
weerstandsvermogen
TOTAAL

I
/
S

PROGRAMMA / paragraaf

S

Sociale voorziening en
maatschappelijke
ontwikkelingen
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Begroting 2019

Een confrontatie van de benodigde weerstandscapaciteit in de gemeente Gulpen-Wittem met de
beschikbare weerstandscapaciteit geeft het volgende beeld:
Weerstandscapaciteit

Beschikbaar

Benodigd

Structureel

A

€ 14.000

B

€ 300.000

Incidenteel
Totaal

C
E

€ 7.817.000
€ 7.831.000

D
F

€ 3.882.000
€ 4.299.500

Weerstandsvermogen
Structureel (A / B)
Incidenteel (C / D)

4,67
2,01

Totaal (E / F)

1,85

Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in de volgende ratio:
Beschikbare weerstandscapaciteit
Benodigde weerstandscapaciteit

= ratio weerstandsvermogen

Gemeentelijk beleid weerstandsvermogen
Met de vaststelling van de Nota weerstandsvermogen en risicomanagement heeft de raad het
beleidskader betreffende het aanhouden van weerstandsvermogen benoemd. De toepassing van dit
beleidskader is gericht op het borgen van de continuïteit van het bestaande beleid en dienstverlening in
het geval van onvoorziene substantiële financiële tegenvallers, het borgen van het imago van de
gemeente en het beheersen van overige risico’s.
Wat betreft de waarde van de ratio weerstandsvermogen: het betreft een momentopname, zowel ten
aanzien van de beschikbare capaciteit als de benodigde capaciteit. De ratio wordt permanent beïnvloed
door wijziging van de risico-informatie (nieuwe besluiten of wijziging van de feitelijke omstandigheden
met inherente gevolgen voor de kans of de impact, beheersmaatregelen, de omvang van componenten
van de weerstandscapaciteit).
Aan de ratio weerstandsvermogen wordt de volgende betekenis gegeven:
Ratio
Waardering
> 2,0
Uitstekend
1,5 – 2,0
ruim voldoende
1,0 – 1,5
Voldoende
0,8 – 1,0
Matig
0,6 – 0,8
Onvoldoende
< 0,6
ruim onvoldoende
De gemeente Gulpen-Wittem streeft ernaar om het weerstandsvermogen binnen de bandbreedte van
‘voldoende’ – ‘ruim voldoende’ te houden.
In het geval dat de overallratio (structureel en incidenteel) van de streefwaarde afwijkt, zullen
maatregelen door het college aan de raad voorgesteld worden om uiteindelijk weer op, bovenstaand
reeds verwoorde, streefwaarde te komen. Voor de gemeente Gulpen-Wittem kan op basis van het
huidige risicoprofiel worden geconcludeerd dat het weerstandsvermogen overall (structureel en
incidenteel) met een waarde van ruim voldoende is. Het vermogen om incidentele nadelen op te vangen
is met een waarde van uitstekend. Het vermogen om structurele nadelen op te vangen op basis van de
beschikbare weerstandscapaciteit moet met een waarde van op dit moment als onvoldoende
bestempeld worden.
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Ten opzichte van de jaarrekening 2018 is de ratio weerstandsvermogen overall (structureel en
incidenteel) in de begroting 2020 van een waarde van 1,79 gestegen naar een waarde van 1,85. Deze
ratiowijziging wordt veroorzaakt doordat de totaal benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit
afgenomen is.
Zoals al eerder verwoord is de waarde van de ratio weerstandsvermogen een momentopname, zowel
ten aanzien van de beschikbare capaciteit alsook ten aanzien van de benodigde capaciteit. Daarnaast
geldt dat de manier van kwantificering van risico’s over het algemeen tamelijk ruwe inschattingen betreft.
Inherent gevolg hiervan is dat de uitkomsten van de analyse een geschatte indicatie van mogelijke
tegenvallers weergeven. Doordat de ratio bij voortduring beïnvloed wordt door de toevoeging en/of
wijziging van risico-informatie (nieuwe besluiten of feitelijke omstandigheden met gevolgen voor de kans
of de impact, beheersmaatregelen, de omvang van componenten van de weerstandscapaciteit) is in het
kader van de gemeentelijke financiële weerbaarheid vooral een gedegen vertrouwen in het gemeentelijk
meerjarig financieel perspectief bij alle betrokkenen onontbeerlijk.
Aansprakelijkheidsstellingen
In de nasleep van het faillissement van Licom NV is de gemeente aansprakelijk gesteld door derden.
Niet alleen de gemeente Gulpen-Wittem, maar alle aandeelhoudende gemeenten zijn hoofdelijk
aansprakelijk in een geclaimd verlies. Het verweer tegen deze aansprakelijkheidsstelling voeren de
gemeenten gezamenlijk. Wij hebben de claim afgewezen. We verwachten dat een civiele procedure zal
volgen. We zien de uitkomst van dat proces met vertrouwen tegemoet.
Tevens is er een andere aansprakelijkheidsstelling. Deze zaak loopt al enige tijd en is in behandeling
bij onze advocaat. De mogelijke claim bedraagt € 50.000,-.
Indicatoren
In het kader van het BBV is een aantal indicatoren nader gedefinieerd en verplicht gesteld. Deze
indicatoren schetsen voor onze gemeente een positief beeld. Het gaat om de volgende:
Rekening
2018
Solvabiliteit
25%
Grondexploitatie
1%
Structurele exploitatieruimte n.v.t.
Schuldquote
58%
Netto schuldquote
77%

Begroting
2019
26%
1%
2,47%
67%
88%

Begroting
2020
18%
1%
0,91%
87%
103%

Begroting
2021
15%
1%
1,52%
108%
123%

Begroting
2022
14%
0%
1,55%
121%
135%

Begroting
2023
14%
0%
1,52%
124%
138%

Solvabiliteit: dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële
verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid
van de gemeente.
Grondexploitatie: De boekwaarde van de voorraden grond moet worden terugverdiend bij de verkoop.
Kenmerkend voor grondexploitaties is dat de looptijd meerdere jaren is. Naarmate de inkomsten verder
in de toekomst liggen, brengt dit meer rentekosten en risico’s met zich mee. Een grondexploitatie van
10% of hoger wordt beschouwd als kwetsbaar.
Structurele exploitatieruimte: Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een
gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele
daling van de lasten daarvoor nodig is. Wanneer dit cijfer negatief is, betekent het dat het structurele
deel van de begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen.
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Netto schuldquote: dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de gemeentelijke schuldenlast ten opzichte
van de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen
op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum
norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen.
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen: omdat bij leningen onzekerheid kan
bestaan of ze allemaal worden terugbetaald, wordt dit kengetal zowel berekend inclusief als exclusief
de doorgeleende gelden. Zo wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie
is en wat dit betekent voor de schuldenlast. Hoe lager deze percentages, hoe beter.
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1.2.3

Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente Gulpen-Wittem is qua oppervlakte uitgestrekt (ruim 7.300 ha.) en een groot deel hiervan
is bij de gemeente als openbare ruimte in beheer. Veel activiteiten vinden er plaats zoals wonen,
recreëren en werken. Voor deze activiteiten zijn kapitaalgoederen nodig: wegen, rioleringen, openbare
verlichting, openbaar groen en gebouwen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan
is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de financiële lasten. Het beheer van de openbare
ruimte is van oudsher een van de belangrijkste taken van de gemeente. Deze openbare ruimte bestaat
uit een aantal kapitaalgoederen, dat als volgt gerubriceerd kan worden:
 wegen (programma 2);
 openbare verlichting (programma 2);
 riolen en gemalen (programma 7);
 openbaar groen (programma 5);
 accommodaties (programma 5);
 buitensport accommodaties (programma 5).
Al deze kapitaalgoederen dienen onderhouden te worden. Gezien de duurzaamheid van de
kapitaalgoederen is dat een taak die continue budgettaire middelen vraagt. Deze paragraaf biedt inzicht
in de stand van zaken met betrekking tot de kwaliteit en het onderhoud van de kapitaalgoederen. Aan
de orde komen het beleidskader, de daaruit voortvloeiende financiële consequenties en de vertaling
daarvan in de begroting.
De gemeente kiest ervoor om het onderhoud van de kapitaalgoederen planmatig aan te pakken. Dit
heeft als voordeel dat onderhoud tijdig wordt uitgevoerd en storingen en uitval beperkt blijven. Door
werkzaamheden tijdig te plannen besparen we ook kosten en is het organisatorisch beter beheersbaar.
Naast het onderhouden van de bestaande kapitaalgoederen zullen van tijd tot tijd investeringen nodig
zijn ter vervangingen van technisch afgeschreven zaken. Soms vragen ook nieuwe zaken om
investeringen.
In 2017 heeft de gemeente voor alle kapitaalgoederen nieuwe onderhoudsplannen vastgesteld.
Wegen
Onder het wegbeheer valt het onderhoud van de wegen, straten, pleinen en parkeerterrein. Het gaat
om het totale verharde oppervlak dat de gemeente in onderhoud heeft. In totaal heeft de gemeente
ongeveer 114 ha aan verharde wegen en pleinen in beheer Daarnaast hebben we 28 ha onverharde of
half verharde wegen. De verhardingen zijn te onderscheiden in:
Oppervlak in ha

Oppervlak in ha

Lengte in km

Asfalt

82

187

Elementen (tegels, klinkers, etc.)

30

175

Beton

2

7

totaal

114

369

Er is een “Beleidsplan wegbeheer” voor de periode 2018-2022 vastgesteld. Het plan bevat de
uitvoeringskaders voor het wegbeheer en beschrijft de onderhoudsniveaus. Er is daarbij gekozen voor
rationeel wegbeheer volgens de CROW-normering. Rationeel wegbeheer houdt in, dat de beheerder
planmatig het onderhoud van wegen aanpakt. Dit gebeurt op basis van visuele inspecties,
gedragsmodellen en de daaruit volgende prioriteiten volgorde. Daarnaast worden o.a. de volgende
investeringen opgepakt: revitalisering Wittemer Allee e.o., regionale fietsverbinding van Geul tot
Geleenbeek en investeringen die voortvloeien uit zelfsturing/burgerparticipatie zoals kern Stokhem en
uitvoering Mesweg/Mr.dr.Froweinweg te Eys.
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Bedragen in € 1.000

2020

2021

2022

2023

Investeringen

2.660

2.601

1.385

-

lopende

69

212

336

421

kapitaallasten gerealiseerde

185

182

182

180

storting onderhoudsfonds

487

487

487

487

Personeelslasten

366

366

366

366

overige kosten

147

147

147

147

1.254

1.394

1.518

1.601

kapitaallasten
investeringen
investeringen

Exploitatie

Het onderhoud van de wegen kost ons met andere woorden afgerond tussen de € 1,3 miljoen en € 1,6
miljoen structureel. Per km ligt dit bedrag dan tussen de € 3.523 (in 2020) oplopend naar en € 4.336 per
km (in 2023).
Openbare verlichting
Ook het beheer van de openbare verlichting is een taak van de gemeente. Niet alleen heeft de openbare
verlichting een functie uit het oogpunt van veiligheid maar ook de esthetische vormgeving krijgt steeds
meer aandacht. In Gulpen-Wittem staan ongeveer 2.700 lichtmasten. Bij de vervanging van de
openbare verlichting willen we ook de ‘verrommeling’ tegen gaan. Op sommige plaatsen in de gemeente
staat kort bij elkaar uiteenlopende straatverlichting. Door grotere delen gelijktijdig te vervangen en de
vrijkomende bruikbare palen elders in te zetten, streven we naar een meer eenvormige verlichting. Bij
de vervanging van de verlichting kiezen we voor duurzame energiezuinige Ledverlichting. Er is een
Beleidsplan Openbare Verlichting 2018-2022 vastgesteld. De daarmee samenhangende investeringen
en kosten zijn opgenomen in de navolgende tabel.

Bedragen in € 1.000

2020

2021

2022

2023

investeringen

48

48

kapitaallasten lopende

15

18

20

20

32

32

32

31

Onderhoud en energie

143

143

143

143

Totaal exploitatie

190

193

195

194

investeringen
kapitaallasten gerealiseerde
investeringen

Het onderhoud van de straatverlichting kost ons bijna € 200.000 per jaar, € 74 per lichtmast.
Riolen en gemalen
Onder het rioolbeheer valt het onderhoud van de riolen, inspectieputten, rioolgemalen, overstorten en
randvoorzieningen. De vervanging en de aanleg van nieuwe voorzieningen rekenen we ook daartoe. In
totaal heeft de gemeente ongeveer 157,3 km in beheer. De riolen zijn te onderscheiden in:
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Lengte in km
Hemelwaterriool

20,1

Droogweerriool (= vuilwaterriool)

8,1

Gemengd riool (= hemelwater + vuilwater)

114,0

Drainage

1,4

Persleidingen

13,7

totaal

157,3

Daarnaast heeft de gemeente nog 50 gemalen, 23 individuele behandelingen afvalwater (IBA), 6
drukrioleringen en 5 bergbezink-voorzieningen. Er is een Gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022
vastgesteld. Het plan bevat een investeringsplanning en er zijn bedragen geraamd voor het reguliere
onderhoud.
Bedragen in € 1.000

2020

2021

2022

2023

investeringen

2.920

3.083

961

675

17

61

114

128

704

697

702

693

Onderhoud en energie

297

297

297

297

personeelslasten

201

175

175

175

Totaal exploitatie

1.219

1.230

1.288

1.293

kapitaallasten lopende
investeringen
kapitaallasten gerealiseerde
investeringen

Het onderhoud van de riolering kost ons ongeveer € 1,25 miljoen per jaar (gemiddeld over 4 jaar gezien),
€ 7.950 per kilometer.
De kosten van de riolering verhalen we op de gebruiker met de rioolheffingen. Voor deze heffing
verwijzen we naar de paragraaf lokale heffingen.
Openbaar groen
De gemeente heeft veel openbaar groen waarvan het grootste deel (86 %) in het buitengebied is
gelegen. Van het groenareaal is 82 % gras, 10 % beplanting, 7 % bos en 1 % hagen. De intensief te
onderhouden groenelementen zijn vooral binnen de bebouwde kommen gelegen, waardoor de
onderhoudskosten binnen de kernen hoger ligt dan in het buitengebied. Het grootste deel van de
werkzaamheden wordt door onze eigen dienst en het groenbedrijf uitgevoerd. Hierbij maken we gebruik
van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bijkomend voordeel is dat hiermee kosten
worden bespaard. Er is een onderhoudsplan voor het openbaar groen vastgesteld: “Kwaliteit in beeld”.
De daarmee samenhangende investeringen en kosten zijn opgenomen in de navolgende tabel.

99

Bedragen in € 1.000

2020

2021

2022

2023

Investeringen

-

-

-

-

kapitaallasten lopende

3

18

19

20

15

15

15

15

onderhoud

367

367

367

367

personeelslasten

406

406

406

406

Totaal exploitatie

791

806

807

808

investeringen
kapitaallasten gerealiseerde
investeringen

Accommodaties
Als we het over de accommodaties hebben dan gaat het over het onderhoud en beheer van de
gemeentelijke gebouwen. Dit onderhoud wordt planmatige opgepakt zodat storingen en uitval tot een
minimum beperkt blijven. In 2017 zijn nieuwe onderhoudsplannen voor de gebouwen vastgesteld. De
daarmee samenhangende investeringen en kosten zijn opgenomen in de navolgende tabel. Voor het
onderhoud storten we jaarlijks € 205.000 in het onderhoudsfonds waaruit we het onderhoud betalen.
We hebben een externe partij ingehuurd die voor ons het onderhoud monitort en tijdig laat uitvoeren.
De kosten daarvan bedragen € 38.000 per jaar.

Bedragen in € 1.000

2020

2021

2022

2023

Investeringen

1.248

23

23

23

71

132

135

133

263

260

260

257

38

38

38

38

116

164

181

140

82

82

82

82

570

676

696

650

kapitaallasten lopende
investeringen
kapitaallasten gerealiseerde
investeringen
gebouwen beheerder
storting onderhoudsfonds
belastingen / verzekeringen
Totaal exploitatie

Jaarlijks kosten ons de gemeentelijke accommodaties tussen de € 570.000 en € 700.000
Buitensportaccommodaties
Naast de gebouwen heeft de gemeente ook de zorg voor buitensportaccommodaties. We hebben 18
natuurgrasvelden, 1 kunstgrasveld, 3 tennisblokken en 3 tennis oefenkooien. In Gulpen, Mechelen en
Wijlre hebben we een voetbalaccommodatie en een tennisaccommodatie en in Slenaken, Eys,
Nijswiller, Partij en Ingber hebben we alleen voetbalaccommodaties. Ook voor de
buitensportaccommodaties is in 2017 een Meerjarig onderhoudsplan vastgesteld. De daarmee
samenhangende kosten en investeringen, waaronder het renoveren van het natuurgras van het
trainingsveld van sportpark Partij in 2020 en het vervangen van de kunstgrasmat van sportpark Gulpen
in 2021, zijn opgenomen in de navolgende tabel.
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Bedragen in € 1.000

2020

2021

2022

2023

investeringen

45

340

kapitaallasten lopende

21

23

42

42

43

42

42

40

103

162

162

162

Belastingen / verzekeringen

16

16

16

16

personeelslasten

20

20

20

20

Totaal exploitatie

203

263

282

280

investeringen
kapitaallasten gerealiseerde
investeringen
Onderhoud

De buitensportaccommodaties kosten ons tussen de € 200.000 en € 280.000 structureel.

Samenvatting
In de volgende tabel staan de totale exploitatiekosten van de kapitaalgoederen.
Bedragen in € 1.000

2020

2021

2022

2023

Wegen

1.254

1.394

1.518

1.601

190

193

195

194

1.219

1.230

1.288

1.293

Openbaar groen

791

806

807

808

Accommodaties

570

676

696

650

Buitensport accommodaties

203

263

282

280

4.227

4.562

4.786

4.826

Openbare verlichting
Riolen en gemalen

Totaal

Opgeteld kosten de kapitaalgoederen tussen de € 4,2 miljoen (in 2020) en € 4,8 miljoen (in 2023) per
jaar.
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1.2.4 Financiering
In de begroting worden de baten en lasten met elkaar in evenwicht gebracht. Dit evenwicht wordt
gemaakt per boekjaar. De baten in enig boekjaar moeten gelijk zijn aan de lasten. In werkelijkheid
vinden er betalingen plaats: inkomsten en uitgaven. Ook al zijn de baten en lasten in het boekjaar gelijk,
de inkomsten en uitgaven vinden vaak niet tegelijkertijd plaats. Om het tijdsverschil tussen inkomsten
en uitgaven te overbruggen is een financiering nodig. Bij financiering maken we een onderscheid tussen
de korte termijn, dat is korter dan één jaar, en de lange termijn, dat is één jaar of langer. Grofweg gezegd
is de financiering op de korte termijn bedoeld om het tijdsverschil tussen de jaarlijkse betalingen en
ontvangsten te overbruggen. De financiering op de lange termijn is bedoeld voor investeringen.
Investeringen zijn uitgaven die we nu doen en waarvan we de lasten over meerdere jaren in de toekomst
willen verdelen.
Bij financiering hebben we te maken met twee kostenposten: financieringskosten en rente. Onder
financieringskosten brengen we de personele kosten van de uitvoering en de provisie van geldleningen.
Rente is per saldo meestal een kostenpost. We hebben meer geld ingeleend dan dat we hebben
uitgeleend. We moeten dus meer rente betalen dan we ontvangen en dus is de rente een kostenpost.
Op onderdelen kan het zijn dat we rente-inkomsten boeken.
Financiering op de korte termijn
Voor de financiering van een tekort op de korte termijn hebben we een doorlopende overeenkomst met
de NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Zodra we een tekort in de rekening courant hebben, wordt
dit automatisch gefinancierd.
Norm voor het tekort is de kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet bedraagt 8,5 % van het totaal van de
jaarbegroting bij aanvang van het jaar. Rekening houdend met de meerjarenraming bedraagt onze
kasgeldlimiet:
bedragen in € 1.000

2020

2021

2022

2023

begrotingstotaal lasten
kasgeldlimiet 8,5 %

35.075
2.981

34.761
2.955

35.199
2.992

35148
2.988

Dit wil zeggen dat we in 2020 maximaal € 2,981 miljoen aan schulden met een looptijd van minder dan
één jaar mogen hebben. Indien we structureel een groter tekort hebben, zullen we hiervoor een lening
met een lange looptijd moeten aantrekken (consolideren).
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Schatkistbankieren
In 2013 is het verplicht schatkistbankieren voor gemeenten ingevoerd. Dat houdt in dat we met ingang
van 2014 overtollige middelen bij het Rijk moeten stallen. Doordat de decentrale overheden hun
tegoeden onderbrengen in de schatkist van het Rijk hoeft de Nederlandse Staat minder geld te lenen
op de financiële markten, waardoor de overheidsschuld daalt. Zodra wij een substantieel positief saldo
op de rekening courant hebben, wordt het saldo automatisch afgeroomd ten gunste van onze rekening
bij de schatkist.
In de volgende tabel staan van de laatste zes kwartalen de cijfers.
Saldo gemiddelde vlottende
schuld (-) of overschot (+)

kwartaal

Kasgeldlimiet Overschrijding (-)

in € 1.000

in € 1.000

of ruimte (+)
in € 1.000

2018 I

-10.895

-2.926

-7.969

2018 II

-1.308

-2.926

1.618

2018 III

5.002

-2.926

7.928

2018 IV

3.748

-2.926

6.674

2019 I

958

-2.954

3.912

2019 II

212

-2.954

3.166

liquiditeitssaldo
7,5

2,5

2019

2018

2017

-2,5

2016

0,0

2015

saldo in miljoen €

5,0

-5,0
-7,5
-10,0
-12,5
-15,0

begin van de maand

Hoewel het liquiditeitsbeheer door ons is uitbesteed aan de BNG monitoren wij wekelijks onze
liquiditeitspositie.
Financiering op de lange termijn (opgenomen gelden)
Financiering op de lange termijn wordt vaak “vaste schuld” genoemd. Zoals gezegd is de vaste schuld
bedoeld voor het financieren van de investeringen. Door een investering verwerft de gemeente een
goed dat we een vast actief noemen. De vaste activa worden afgeschreven. In 2016 heeft de raad
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opnieuw de termijnen vastgesteld waarop de verschillende vaste activa worden afgeschreven. De
afschrijvingen worden als last opgenomen in de begroting. De bedragen, die hierdoor beschikbaar
komen, worden gebruikt om de vaste schuld af te lossen. Bij het aantrekken van langlopende leningen
kiezen we de looptijd zo, dat de aflossingen lager blijven dan de afschrijvingen.
Niet alleen de omvang van de vaste schuld is van belang. Ook het deel van de vaste schuld dat een
renteherziening ondergaat is van belang. Als in enig jaar de rente herzien wordt van een substantieel
deel van de leningen, kan het zijn dat de rentelast voor de gemeente in dat jaar substantieel verandert.
Vooral in een periode met rentestijgingen kan de gemeente daardoor in financiële problemen komen.
Om dit te voorkomen is de renterisiconorm ingevoerd. In enig jaar mag het renterisico niet meer zijn dan
20 % van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. In de volgende tabel staat daarvan
de berekening.
bedragen in € 1.000
a. renteherziening
b. aflossingen
c. renterisico (a. + b.)
d. begrotingstotaal lasten
e. renterisiconorm (20 % x d.)
Overschrijding renterisiconorm
(als c. > e. dan e. - c.)

2020

2021

2022

2023

0
2.165
2.165
35.075
7.015
0

0
2.168
2.168
34.761
6.952
0

0
2.144
2.144
35.199
7.040
0

0
2.146
2.146
35.148
7.030
0

Uit de tabel blijkt dat we ruimschoots binnen de norm voor het renterisico blijven. Langlopende gelden
trekken we alleen aan tegen een lange rentevaste periode. Hierdoor beperken we het renterisico tot een
minimum.
Wij zijn voornemens de komende jaren het investeringsprogramma te realiseren. Dit zal ertoe leiden dat
we de komende jaren aanvullende langlopende middelen zullen moeten aantrekken. Met het
daadwerkelijk aantrekken van leningen wachten we totdat de realisatie van de investeringen zover is
gevorderd, dat financiering noodzakelijk is. We gaan geen langlopende middelen op voorhand
aantrekken.
Rentelasten en renteresultaat
De gemeente heeft geldleningen opgenomen en betaalt daar rente over. Een deel van die rentelast
wordt doorberekend. Wanneer er meer rente wordt doorberekend dan er wordt betaald, ontstaat er een
renteresultaat.
Bedragen in € 1.000

2020

2021

2022

2023

Externe rentelasten
Externe rentebaten
(1) Saldo rentelasten en rentebaten

-826
274
-552

-781
261
-520

-810
250
-560

-811
237
-574

-6
-30
30
-6

-4
-28
28
-4

0
-26
26
0

0
-24
24
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

rente grondexploitaties
rentelast van projectfinanciering
rentebaat van projectfinanciering
(2) Doorberekende rente
Rente over Eigen Vermogen
Rente over voorzieningen
(3) Rente Eigen Vermogen en Voorzieningen
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(4) Aan taakvelden toe te rekenen rente (1) - (2) - (3)
Aan taakvelden toegerekende rente
renteresultaat

-546
586

-516
692

-560
817

-574
824

40

176

257

250

Het is een wettelijke verplichting volgens het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) om de rente toe
te rekenen aan de taakvelden met behulp van een (rente)omslag. Het rente omslagpercentage dat we
voor de begroting 2020 hebben gebruikt is 1,5%. In de financiële begroting wordt deze systematiek
nader toegelicht.
Financiering op de lange termijn (uitgezette gelden)
Door de gemeente worden ook geldleningen verstrekt. Dit gebeurt alleen indien dat ten behoeve van
de uitoefening van de publieke taak noodzakelijk is.
Bij de woningcorporaties hebben we nog enkele langlopende geldleningen uitstaan waarvan de
hoofdsom op 31 december 2019 € 0,9 miljoen bedraagt. De aflossing van deze leningen verloopt
volgens schema. Het gaat hier om leningen die wij bij de BNG hebben opgenomen en één op één
hebben door verstrekt.
In 2012 besloot de raad vanuit de financierdersrol de NV VTC een lening te verstrekken van € 6,0
miljoen. Deze lening is deels in 2012 en deels in 2013 uitgekeerd. Op 31 december 2019 bedraagt de
restantschuld € 4,8 miljoen.
In 2004 verstrekte de gemeente een lening aan de NV VTC van € 178.000. De restantschuld daarvan
bedraagt op 31 december 2019 € 117.000.
Tot slot loopt er een lening aan de RKMVC waarvan de restantschuld op 31 december 2019 € 20.000
bedraagt.
De financieringsbehoefte
Investeringen worden in één keer betaald maar over meerdere jaren ten laste gebracht van de
exploitatie. Om het tijdsverschil te overbruggen is een financiering nodig. In de volgende tabel staat het
financieringsresultaat op activa. De cijfers gaan uit van de primaire begroting exclusief de wijzigingen.
bedragen in € 1.000

2020

2021

2022

2023

boekwaarde vaste schuld per 1/1
plus reserves en voorzieningen per 1/1
minus boekwaarde verstrekte leningen
minus boekwaarde activa 1/1
minus 50 % investeringen

29.202
11.685
-5.797
-40.705
-4.510

27.037
11.025
-5.536
-48.086
-3.326

24.869
10.591
-5.273
-52.688
-1.207

22.725
10.067
-5.007
-53.130
-323

totaal financieringsresultaat activa

-10.125

-18.886

-23.708

-25.668

De komende jaren hebben we een financieringstekort op de activa van € 25,7 miljoen.
In eerste instantie financiert de gemeente met eerder opgenomen vreemd vermogen (vaste schuld).
Voor het overige wenden we het eigen vermogen (reserves en voorzieningen) aan.
In de volgende tabel staat het financieringsresultaat dat voortkomt uit de lopende begroting.
bedragen per 1 januari in € 1.000

2020

2021

2022

2023

begrotingssaldo
plus afschrijvingen
plus stortingen in reserves
minus onttrekkingen uit reserves

-512
1.497
66
-416

528
1.763
38
-184

500
1.952
27
-215

498
2.029
0
-189

634

2.145

2.264

2.338

Totaal financieringsresultaat begroting
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De komende jaren hebben we een financieringsoverschot in de exploitatie van € 7,4 miljoen.
Het financieringsoverschot op de exploitatie benutten we ter financiering van de activa. Uiteindelijk
verwachten we de komende vier jaar € 25,7 - € 7,4 = € 18,3 miljoen aan externe financiering nodig te
hebben.
Het EMU-saldo
Het EMU-saldo is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de collectieve sector (Rijk,
medeoverheden en sociale fondsen). In het Verdrag van Maastricht (1992) is afgesproken dat het EMUtekort van een land maximaal 3% BBP2 mag bedragen. Hierbij is gebruik gemaakt van definities en
conventies van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen (ESR 1995). Deze
definities bepalen wat het EMU-saldo en het EMU-tekort van de gehele overheid is: Rijk, Sociale
Fondsen en overige publiekrechtelijke lichamen (lokale overheid).

In de volgende tabel is de berekening gemaakt van het EMU-saldo afgeleid van het exploitatiesaldo (=
het saldo van de conceptbegroting 2020).
Meerjarige raming EMU-saldi
Bedragen in € 1.000 *

+
+
+
-

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q.
onttrekking uit reserves
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie
Bruto dotaties aan de post voorzieningen
ten laste van de exploitatie
Investeringen in (im)materiële vaste activa
die op de balans worden geactiveerd
Baten bouwgrondexploitatie
Lasten op balanspost Voorzieningen voor
zover het transacties met derden betreffen
Totaal EMU-saldo

2020

2021

2022

2023

-928

344

285

308

1.497

1.763

1.952

2.029

663

679

668

627

-9.020

-6.652

-2.413

-647

132

261

0

0

-974

-967

-1.004

-880

-8.629

-4.572

-512

1.438

* De voor onze gemeente niet relevante rubrieken hebben we weggelaten.
In de jaren 2020, 2021 en 2022 hebben we een negatief EMU-saldo. Het EMU-saldo is positief in
2023.

2

Het Bruto Binnenlands Product (BBP) is een optelsom van wat we met zijn allen verdienen in het Nederlandse

productieproces met daarbij het geld dat binnenkomt uit de indirecte belastingen en subsidies die de kostprijs van
producten / diensten verlagen. Indirecte belastingen zijn belastingen die iemand niet rechtstreeks aan de
Belastingdienst betaalt, maar bijvoorbeeld door de btw die de winkelier in rekening brengt.
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1.2.5

Bedrijfsvoering

Inleiding
In deze paragraaf geven wij de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering voor het
jaar 2020 weer. Daarbij gaan wij uit van een brede definitie van bedrijfsvoering: de wijze waarop we
onze organisatie en processen hebben ingericht om de doelstellingen zo effectief en efficiënt mogelijk
in continuïteit te realiseren.
De Koers
In 2017 zijn gestart met een ambitieus traject: De Koers van Gulpen-Wittem. De grondgedachte achter
de Koers is kort gezegd: terug naar de bedoeling. Daarmee is de waarde die we toevoegen (publieke
waarde) het uitgangspunt voor ons handelen. Die opgave geldt voor de gehele organisatie: beleid,
uitvoering én bedrijfsvoering moeten hand in hand gaan om de uitdagingen het hoofd te bieden.
Herijking strategische visie
Om daadwerkelijk waarde toe te voegen voor onze inwoners en bedrijven is het van belang de opgave
voor onze gemeente scherp te stellen. In 2020 pakken we dit verder op, daar waar we in 2019 nog even
pas op de plaats hebben moeten maken. Samen met (een afvaardiging van) de gemeenschap beginnen
we met: wat karakteriseert onze gemeente, hoe komen we uit benchmarks in vergelijking met andere
gemeenten en wat komt er de komende jaren op ons af, zijn vragen die zullen worden beantwoord in
dit traject. Daarbij schetsen we onze gemeente in en concretiseren we de ambitie naar 2030. Het traject
helpt ons de term publieke waarde (waar we het allemaal voor doen) vorm en inhoud te geven. Natuurlijk
starten we niet vanaf 0, de huidige strategische visie 2019-2020 ‘Duurzaam versterken en ontwikkelen’
en het coalitieakkoord ‘Buiten de gebaande paden’ vormen naast de diverse gebiedsvisies en Lokale
Woonvisie input voor het traject. En – zoals aangegeven – de landelijke en regionale ontwikkelingen die
van invloed zijn op onze ambities nemen we mee in dit traject. Denk bij landelijke ontwikkelingen aan
een toenemende decentralisatie van rijksbeleid: met de decentralisaties in het sociaal domein en de
naderende omgevingswet is naar verwachting het einde nog niet inzicht. Denk bij regionale ontwikkeling
aan de demografische- en de economische ontwikkeling in onze regio.
Organisatieontwikkeling
We willen de organisatie klaarstomen om invulling te kunnen geven aan de opgaven waar we voor
staan: een flexibele organisatie, die innoveert en meebeweegt met de ontwikkelingen in de samenleving.
Termen als deregulering, digitalisering, participatie samenleving en decentralisaties zijn immers
dagelijkse kost. Deze ontwikkelingen vragen om een andere manier van werken en organiseren. De
visie over de wijze van organiseren (alleen of in samenwerking) en de daarbij passende
organisatiestructuur staat inmiddels in de grondverf. Duidelijk is dat om de doelstellingen te realiseren
de rol van de gemeente wijzigt. Wij zijn steeds minder direct opdrachtgever en participeren steeds meer
in publieke of privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden. De bijdrage die onze verbonden partijen in
het realiseren van onze doelstellingen hebben is in de programmabegroting per programma inzichtelijk
gemaakt. Dat neemt niet weg dat wij kritisch blijven in de wijze van samenwerken en organiseren: daar
waar het meerwaarde biedt, beredeneerd vanuit de bedoeling, zoeken wij de samenwerking op. De
besturingsfilosofie is reeds in 2018 opgesteld. Deze helpt ons bij het maken van keuzes over onze
rolinvulling: een gedeeld beeld over de wijze waarop het college deze gemeente wenst te besturen,
maar ook rolbewustzijn, rolvastheid, en verantwoordelijkheden en bevoegdheden, passend bij de
nieuwe werkwijze en de nieuwe wijze van organiseren. Daarbij past ook een herijkt kader voor de
ambtelijke organisatie.
Publieke waarde vraagt interactie met en dienstverlening aan onze burgers, bedrijven, verenigingen en
instellingen van kwalitatief hoog niveau waarbij integrale samenwerking voorop staat. Om de
samenhang tussen uitvoering en beleid (doen we de goede dingen goed) verder te optimaliseren gaan
wij de structuur van de organisatie wijzigen. Op het strategisch/tactische niveau ontwikkelt de
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organisatie zich op het gebied van strategische beleidsvorming en programmering met een focus die
van buiten naar binnen gericht is.
Samenwerking
Onze ambitie in het kader van samenwerking is het samenwerken met andere gemeenten, die het
groene hart omsluiten, ook grensoverschrijdend. De focus ligt in eerste aanleg op Eijsden-Margraten en
Vaals. De landschappelijke en cultuurhistorische structuur, de fijnmazigheid en kleinschaligheid zijn
belangrijke onderdelen van ons gezamenlijk DNA. Deze verbondenheid is niet alleen emotioneel, maar
ook functioneel. De waarden die het gebied kenmerken zijn van gelijke aard. Wij hebben er dan ook
voor gekozen om voor de ontwikkeling van deze waarden de samenwerking met elkaar aan te gaan;
een samenwerking die de naam ‘lijn-50’ draagt. Gelijkgezind en gelijkgestemd zijn we tevens over het
uitgangspunt om de uitvoering van ons beleid wat het dagelijks leven van de burger raakt, bij onszelf te
houden. Het landschap is het kroonjuweel van de lijn-50. Wij willen dit landschappelijk en cultureel
erfgoed behouden voor toekomstige generaties, met de uitdrukkelijke wens om duurzame
ontwikkelingen toe te staan. Cittaslow is daarbij onze onderlegger.
Als de inhoudelijke uitdaging erom vraagt en in lijn is met de ‘bedoeling’ – dat wil zeggen dat de focus
ligt op de leefwereld van de burger en de systeemwereld hier ondersteunend aan is – of wanneer we
vanuit wettelijke kaders worden verplicht, zoeken wij een andere schaal van samenwerking. Denk
daarbij aan de samenwerking Maastricht-Heuvelland (inhoud) of de Veiligheidsregio Zuid-Limburg
(verplicht). In de paragraaf verbonden partijen wordt uitgebreid ingegaan op de
samenwerkingsverbanden waarin wij participeren. Zoals aangegeven wordt de inhoudelijke bijdrage van
iedere verbonden partij beschreven in het relevante programma en de paragraaf verbonden partijen.
PIOFACH
Als het gaat over de bedrijfsvoering wordt veelal aansluiting gezocht bij het acroniem PIOFACH. Het
gaat
dan
om
de
ondersteunende
medewerkers
die
zich
bezighouden
met:








Personeel
Informatievoorziening
Organisatie
Financiën
Automatisering
Communicatie
Huisvesting

De medewerkers zijn op dit moment nog verdeeld over de afdelingen Interne dienstverlening, Staf
(Personeel & Organisatie) en Publieksdiensten (Communicatie). In 2019 gaan wij kijken of deze
inrichting kan worden geoptimaliseerd.
Personeel
Op het personele vlak is in deze paragraaf al het nodige beschreven. Daarnaast is het volgende
vermeldingswaardig:
Per 1.1.2020 treedt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) in werking. Deze nieuwe
wet zorgt ervoor dat de rechtspositie van ambtenaren zo veel mogelijk gelijk getrokken wordt met de
positie van werknemers in het bedrijfsleven. Hiertoe gaat het privaatrechtelijke arbeidsrecht gelden (en
niet het bestuursrecht). Deze rechtspostionele omslag zal veel administratieve aanpassingen vergen.
Naar verwachting zal de volledige afronding van deze omschakeling nog een aanzienlijk deel van 2020
in beslag nemen.
Tevens staat de verdere implementatie van het Organisatie Ontwikkelings Traject (OOT) op de agenda
van 2020. Dit omvat het realiseren van een toekomstbestendige organisatie waarbij de
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organisatiestructuur en bezetting opnieuw worden vormgegeven. Zowel op het gebied van Personeel
als Organisatie zal ingezet worden op deze omslag.
Het vormgeven van een strategische personeelsplanning zal gedurende 2020 speerpunt zijn zodat deze
afgestemd wordt op de visie en ‘terug naar de bedoeling’.
Daarnaast zal gestart worden met de transitie van het personeelsbeleid van Human Resource
Management (HRM) naar Human Resource Development (HRD). Aan de hand van een vernieuwd
HRD-instrumentarium wordt deskundigheidsbevordering en professionalisering gestimuleerd om een
gerichte bijdrage te leveren aan de gewenste organisatieresultaten. Hiertoe zal het personeelsbeleid en
diverse regelingen vernieuwd worden in afstemming met de medezeggenschap. Er zal in dit verband
worden gestart met het vernieuwen van de gesprekscyclus, het beloningsbeleid en het werving- en
selectiebeleid.
In 2020 zullen we ons blijven inspannen om de vitaliteit en de duurzame inzetbaarheid van onze
medewerkers te vergroten o.a. door vitaliteitsbevordering en bedrijfszorg.
In onderstaande grafiek zijn de totale vaste personeelskosten weergegeven, verdeeld over de
gemeenteraad, burgemeester en wethouders en ambtelijke organisatie. In deze verdeling is nog géén
rekening gehouden met de effecten vanuit het organisatieplan.

-216
-560

Gemeenteraad

-6.893

Burgemeester en Wethouders

Ambtelijke organisatie

De totale inhuurbudgetten bedragen ongeveer 11% van de loonsom, circa € 870.000. De kosten van
het groenbedrijf (inhuur WOZL) voor € 232.000, het WMO-team (Vaals) voor € 140.000, de BOA’s (€
90.000) en vervangingsbudget voor ziekte (€ 150.000) zijn hierbij de belangrijkste onderdelen.
Informatievoorziening en automatisering
Digitalisering in de overheidsketen is een van de speerpunten van de rijksoverheid. Deze moet
betrouwbaar en efficiënt zijn. Dat geldt ook voor de informatievoorziening van onze gemeente. Onze
gemeentelijke informatievoorziening moet aansluiten op die van andere overheidsinstanties. Uiteraard
moet onze informatievoorziening ook aansluiten op veranderende wet- en regelgeving. Een van de
meest ingrijpende veranderingen is de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2021. De invoering
van de Omgevingswet wordt omschreven als de grootste wetswijziging sinds de invoering van de
grondwet in 1848. Deze wet heeft zeer grote impact op onze informatievoorziening en onze werkwijze.
De gemeentelijke informatievoorziening moet op meerdere manieren aansluiten op het centrale deel
van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). In dit DSO wordt de gemeentelijke regelgeving aangevuld
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met die van de rijksoverheid, provincie en het waterschap. Hierdoor heeft de burger meteen een goed
inzicht wat er in zijn of haar leefomgeving is toegestaan en wat de plannen hiervoor voor de toekomst
zijn. Onze informatiesystemen moeten kunnen communiceren met genoemde en andere ketenpartners.
Om de betrouwbaarheid van onze informatievoorziening in de keten te borgen, zijn de regels ten
aanzien van informatiebeveiliging aangescherpt. Dat is goed omdat wij als gemeente een grote
informatie verwerkende organisatie zijn. Wij beheren een groot aantal basisadministraties. En elke
burger heeft er belang bij dat deze gegevens goed zijn geadministreerd. Het jaar 2020 wordt dus een
jaar van grote veranderingen. Het zijn in eerste instantie onze medewerkers die de veranderingen in
onze informatievoorziening ervaren. Het doel dat we beogen is het verbeteren van onze dienstverlening.
Financiën
In het kader van het traject Zero Based Begroting is, voor het eerst bij de begroting 2019, het inzicht
gegeven in de opbouw van onze budgetten en hebben we keuzes gemaakt in deze begroting.
Bovendien heeft dit traject tot een structureel positief resultaat geleid. In 2020 zal vooral de sturing op
basis van actuele (financiële en niet-financiële) managementinformatie verder worden bevorderd, door
middel van dashboards. We gaan daarbij uit van financieel realisme en strikte budgetdiscipline. We
onderzoeken daartoe hoe we de actualiteit van de stuurinformatie kunnen verbeteren. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan het invoeren van een verplichtingadministratie. We onderzoeken of dit passend is voor
(alle onderdelen van) onze gemeente. We gaan daarbij niet alleen sturen op de financiële uitputting,
maar ook op de relatie met de vastgelegde prestaties. De (functie van) financieel consulent gaat daarbij
een meer prominente rol vervullen om te zorgen voor betere inzichten, betere ondersteuning en
daarmee betere (be)sturing. Daarbij moet het mes aan twee kanten snijden: de budgethouders en
beheerders zullen in positie worden gebracht om sturing te geven aan de aan hun toegekende
budgetten en prestaties.
Communicatie
De rol van en visie op communicatie verandert met de tijd en de gemeentelijke organisatie mee. Tijdig
in gesprek gaan met inwoners, (maatschappelijke) organisaties, ondernemers en alle partijen in de raad
blijft een belangrijk aandachtspunt. Ook blijven we ons inzetten voor helder taalgebruik in de
communicatie met inwoners en in de raadsstukken. De gemeente Gulpen-Wittem heeft hoge ambities
als het gaat om participatie en zelfsturing van de kernen. Onze omgeving vormt steeds meer ons
uitgangspunt. Dat vraagt om het gericht opzoeken van de dialoog met inwoners en laten zien wat de
organisatie en het bestuur doen.
Huisvesting
In het kader van de huisvesting zijn wij samen met een delegatie van de gemeenteraad, een zgn
stuurgroep, aan het onderzoeken in hoeverre een herinrichting van de Raadszaal tot een
multifunctionele ruimte en tot een huis voor de burger gemaakt kan worden.
Bij het effectueren van het OOT zal gekeken worden naar een herhuisvesting van het ambtelijk
apparaat. Als deze herhuisvesting heeft plaatsgevonden is het pas zinvol om ook over te gaan om de
klimaatbeheersing binnen het gemeentehuis onder de loep te nemen en bekijken we de noodzakelijke
vervanging van meubilair (vooral in relatie tot Arbowetgeving, denk o.a. aan in hoogte vertelbare
bureaus) en vloerbekleding.
Juridische Zaken
Binnen het acroniem PIOFACH ontbreekt strikt formeel juridische zaken. Advisering en ondersteuning
bij juridische vraagstukken en procedures, zorgdragen voor de juridische kwaliteitszorg in de meest
ruime zin van het woord en het verlenen van ondersteuning bij en het voeren van juridische procedures
is echter wel degelijk een onderdeel van de interne dienstverlening binnen onze gemeente. Het borgen
van de juridische kwaliteitszorg staat daarbij voorop.
Voor 2020 ligt de focus op ‘praten in plaats van procederen’, een nieuwe mandaatregeling en
noodzakelijke wijzigingen ten gevolge van wetswijzigingen. De komende jaren zullen in het teken staan
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van verandering. Daarbij kan gedacht worden aan de, mede door de omgevingswet, vereiste vergaande
digitalisering, vereenvoudiging van regelgeving en processen, waarbij geen afbreuk mag worden
gedaan aan de juridische kwaliteit. Dit vergt extra tijd en energie.
Overhead
Onder de kosten van overhead (taakveld 0.40) hebben wij de kosten opgenomen, die conform het
Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) niet direct toe te rekenen zijn aan de taakvelden en
activiteiten. Op dit punt zijn de wettelijke voorschriften dus leidend. Overhead bestaat volgens het BBV
in elk geval uit:










Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch).
Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie.
P&O / HRM. Het betreft salarisadministratie
Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement).
Interne
en
externe
communicatie
m.u.v.
klantcommunicatie
Juridische zaken.
Informatievoorziening en automatisering (ICT).
Facilitaire zaken en Huisvesting.
Documentaire Informatievoorziening (DIV)
Managementondersteuning primair proces.

(KCC).

De exacte opbouw van de overheadkosten in opgenomen in onderstaande tabel en bedraagt conform
de definitie van het BBV € 6.383.376 voor de begroting 2020

taakveld

omschrijving

rekening
2018

begroting
2019

begroting
2020

60.040.110 Staf: Personeel

-612.815

-842.324

-844.287

60.040.210 Beleid en projecten: Personeel

-250.752

-136.765

-121.515

-11.699

-20.900

-20.900

-1.447.633

-878.634

-873.229

60.040.260 Beleid en projecten: Sociaal domein
60.040.310 Publieksdienst: Personeel
60.040.320 Voorlichting
60.040.410 Interne dienstverlening: Personeel

-67.235

-64.700

-79.700

-2.344.049

-1.997.847

-2.038.385

60.040.420 Interne dienstverlening: financiën

-2.189

-8.030

-8.030

60.040.430 Interne dienstverlening: Juridische zaken

17.790

-62.100

-52.600

60.040.500 Gemeentelijke gebouwen

-300.274

-255.057

-253.330

60.040.510 Gemeentelijke gebouwen: energie

-73.089

-55.800

-55.800

60.040.520 Schoonmaak en beveiliging

-58.058

-42.200

-42.200

60.040.530 Gereedschappen

-10.699

-7.900

-7.900

-202.090

-189.762

-233.203

60.040.610 Voertuigen
60.040.611 Interne dienstverlening: voertuigen

-11.224

-9.720

-9.720

60.040.710 Software

-589.353

-513.751

-754.674

60.040.720 Hardware

-427.826

-556.986

-573.965

60.040.730 Telefonie

-52.254

-58.000

-58.000

0

200

200

-66.052

-76.500

-69.000

60.040.801 Algemene kosten: onderhoud

-3.771

-4.300

-4.300

60.040.802 Algemene kosten: diensten

-1.856

-4.000

-4.000

-36.872

-19.600

-19.600

60.040.790 Doorberekenigen
60.040.800 Algemene kosten: papier

60.040.810 Ondernemingsraad
60.040.820 Algemene kosten personeel
Totaal

-201.328

-227.456

-259.238

-6.753.327

-6.032.133

-6.383.376

111

1.2.6

Verbonden partijen

Inleiding

Deze paragraaf gaat in op de doelstellingen, bestuurlijke en financiële betrokkenheid bij
samenwerkingsverbanden, de zogenaamde verbonden partijen, waarin onze gemeente participeert.
Verbonden partijen zijn instellingen waarin de gemeente bestuurlijk én financieel een belang heeft.
Onder bestuurlijk belang verstaan we dat de gemeente zeggenschap heeft, bijvoorbeeld als een
wethouder, een raadslid of een ambtenaar zitting heeft in het bestuur of namens de gemeente zijn stem
uitbrengt. Met een financieel belang bedoelen we dat de gemeente aansprakelijk is bij het niet nakomen
van verplichtingen door de partij of als de gemeentemiddelen ter beschikking heeft gesteld die zij kwijt
is bij faillissement van de partij. Verbonden partijen hebben verschillende rechtsvormen, deze
rechtsvormen kunnen zijn NV, BV, gemeenschappelijke regeling, stichting of vereniging.
Naast het bestuurlijk én financieel belang is ook kenmerkend aan een verbonden partij dat zij een
publiek belang behartigd. Daarnaast dient de gemeente bij een opheffing of een faillissement van een
verbonden partij een nieuwe instelling te zoeken die dezelfde activiteiten en prestaties levert met
dezelfde doelstelling.
De Nota verbonden partijen 2013 is in de gemeenteraad van 28 maart 2013 vastgesteld. Deze is in
2018 herzien. In de raadsvergadering van 28 juni 2018 is de Nota verbonden partijen 2018 door de raad
vastgesteld. In de Nota verbonden partijen staat het vierjarig kader voor het beleid aangaande
participaties en de bestuurlijke vertegenwoordiging bij verbonden partijen.
De gemeente heeft de volgende verbonden partijen:
Gemeenschappelijke regelingen:
1. Reinigingsdiensten RD4
2. Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid-Limburg
3. Omnibuzz
4. Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg
5. Veiligheidsregio Zuid-Limburg
6. RUD Zuid-Limburg
7. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
Vennootschappen en coöperaties:
8. NV Bank Nederlandse Gemeenten
9. NV Bodemzorg Limburg
10. NV Vrijetijdscentrum Gulpen
11. NV Waterleiding Maatschappij Limburg
12. Enexis holding NV
13. Verkoop Vennootschap BV
14. CBL Vennootschap BV
15. Claim staat Vennootschap BV
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1.Reinigingsdiensten Rd4
Vermogenspositie
Eigen vermogen

Eigen vermogen 01-01-18: € 2.501.817
Eigen vermogen 31-12-18: € 2.750.619

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen 01-01-18: € 32.860.293
Vreemd vermogen 31-12-18: € 40.622.061

Financieel resultaat verbonden partij

Bedrijfsresultaat 2017: € 1.194.130
Bedrijfsresultaat 2018: 637.061

Ondernemingsvorm:

Gemeenschappelijke Regeling

Taakveld

7.3 – Afval

Vestigingsplaats

Heerlen

Doelstelling

De Gemeenschappelijke Regeling Rd4 verzorgt voor de
gemeente Gulpen-Wittem de inzameling en verwerking van
afvalstromen. Daarnaast beheert Rd4 de milieuparken,
verzorgt de straatreiniging, transport, kringloopactiviteiten
en gladheidsbestrijding. Verder adviseert Rd4 de
gemeenten bij hun afvalbeleid.

Openbaar belang dat wordt behartigd

Uitvoering van de wettelijke afvalzorgplicht.

Bestuurlijk belang

Lid Algemeen Bestuur (GR) / Aandeelhouder (NV)

Financieel belang

De totale bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling
wordt berekend op basis van de afgenomen producten per
deelnemende gemeente.
De begrote bijdrage voor 2020 en verder bedraagt:
€ 1.236.064. Er is sprake van een verhoging van de
bijdrage ten opzichte van de bedrage in 2019, deze wordt
veroorzaakt door een mutatie in salariskosten en een
stijging van de verwerkingskosten. Hiervoor wordt
verwezen naar de inhoudelijke behandeling tijdens de
raadsvergadering op 23 mei 2019.
Daarnaast heeft de gemeente Gulpen-Wittem 1.447
aandelen in de Rd4 NV met een nominale waarde van
€19,00, het totaal belang bedraagt € 27.500.

Deelnemende partijen

De gemeenten Brunssum, Eijsden-Margraten, GulpenWittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken,
Simpelveld, Vaals en Voerendaal.

Activiteiten en prestaties

Sedert de oprichting van Rd4 in 1998 is er in de Rd4gemeenten geïnvesteerd in een hoogwaardig
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voorzieningenniveau. De burgers van de deelnemende
gemeenten in RD4 kunnen gebruik maken van breng(straatvoorzieningen en milieuparken) en haalvoorzieningen
(kringloop, grofvuil, snoeiafval, en alternerende inzameling
verpakkingsafval, restafval en GFT).
Beleidsvoornemens

Doelstelling voor 2020 is het optimaliseren van de interne
organisatie.

Veranderingen gedurende het

Geen voorziene omstandigheden

begrotingsjaar in het belang dat de
gemeente in de verbonden partij heeft
Toekomstperspectief en ontwikkelingen

Continuïteit

Risico’s in samenhang met het

Bij uittreden of opheffing participeert de gemeente in de

weerstandsvermogen

aanwezige schulden en kosten van liquidatie.
Schommelingen in de tarieven voor de secundaire
grondstoffen (papier en metaal) kunnen een positief, maar
zeer zeker ook een negatief effect hebben op de begroting.
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2. Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid-Limburg
Vermogenspositie
Eigen vermogen

Eigen vermogen 01-01-18: € 3.561.461
Eigen vermogen 31-12-18: € 2.806.069

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen 01-01-18: € 22.790.898
Vreemd vermogen 31-12-18: € 26.651.854

Financieel resultaat verbonden partij

Bedrijfsresultaat 2017: -/- € 97.355
Bedrijfsresultaat 2018: -/- € 558.894

Ondernemingsvorm:

Gemeenschappelijke regeling

Taakveld

1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en Veiligheid
2.2 Parkeren
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Wijkteams
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
7.1 Volksgezondheid

Vestigingsplaats:

Heerlen

Doelstelling

De GGD is een belangrijke partner in de realisatie van het
gezondheidsbeleid. In het regionaal gezondheidsbeleid is
vastgelegd dat het doel is om de levensverwachting in ZuidLimburg te brengen naar het Nederlands gemiddelde en
hierbij in de periode 2016-2025 zichtbaar in te lopen op
bestaande achterstanden op het gebied van gezondheid en
participatie ten opzichte van de rest van het land. Via de
programmalijnen GGD, Acute Zorg en Veilig Thuis wordt
invulling aan het beleid gegeven.

Openbaar belang dat wordt behartigd

Zorgdragen voor publieke gezondheid, toezicht op de
kwaliteit Wmo, Veilig Thuis, ambulancezorg, GHOR,
vangnetfunctie en crisiszorg verslaafden, dak- en
thuislozen, sociaal medische advisering.

Bestuurlijk belang

Lid Algemeen Bestuur

Financieel belang

De gemeente Gulpen-Wittem doet een jaarlijkse bijdrage op
basis van een verdeelsleutel (aantal inwoners) voor de
basisproducten. De financiële bijdrage aan de GGD is
opgesplitst in Veilig Thuis en GGD. De begrote bijdrage 1
voor 2020 en verder bedraagt: € 385.419.
1

Inclusief Veilig Thuis € 125.626

Aanvullende producten worden op contractbasis ingekocht.
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Er is sprake van een verhoging van de bijdrage ten
opzichte van de bijdrage in 2019, deze wordt veroorzaakt
door een jaarlijkse indexatie en een herberekening van het
budget voor Veilig Thuis op basis van de daadwerkelijke
instroom. Hiervoor wordt verwezen naar de inhoudelijke
behandeling tijdens de raadsvergadering op 23 mei 2019.
Deelnemende partijen

Alle 18 gemeenten van de regio Zuid-Limburg.

Activiteiten en prestaties

Vanuit een collectieve en preventieve invalshoek vervult de
GGD de volgende taken op het gebied van de openbare
gezondheidszorg: beschermen, bewaken, bevorderen,
signaleren, adviseren, opsporen en het bieden van een
vangnet. De GGD ontwikkelt daarvoor een producten- en
dienstenpakket waarin, naast de wettelijke verplichtingen,
een keuzevrijheid voor gemeenten mogelijk is.

Beleidsvoornemens

De GGD Zuid-Limburg treft, naast de herijking van het
regionaal gezondheidsbeleid, de voorbereidingen voor een
nieuw meerjarenperspectief met daarin de belangrijkste
thema’s voor de komende jaren.

Veranderingen gedurende het

Geen voorziene veranderingen

begrotingsjaar in het belang dat de
gemeente in de verbonden partij heeft
Toekomstperspectief en ontwikkelingen

Continuïteit

Risico’s in samenhang met het

Verliesbijdrage naar rato inwonertal. Bij uittreden of

weerstandsvermogen

opheffing participeert de gemeente in de aanwezige
schulden en kosten van liquidatie.
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3. Omnibuzz
Vermogenspositie
Eigen vermogen

Eigen vermogen 01-01-18: € 2.005.580
Eigen vermogen 31-12-18: € 1.483.283

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen 01-01-18: € 1.138.539
Vreemd vermogen 31-12-18: € 2.861.645

Financieel resultaat verbonden partij

Bedrijfsresultaat 2017: € 633.032
Bedrijfsresultaat 2018: € 179.163

Ondernemingsvorm:

Gemeenschappelijke regeling

Taakveld

6.6 – Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Vestigingsplaats:

Sittard

Doelstelling:

Het zorgdragen voor het vervoer van klanten met een
beperking die een beroep doen op de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en stapsgewijs te
groeien naar verschillende vormen van gemeenschappelijk
doelgroepenvervoer (WMO vervoer begeleiding,
leerlingenvervoer).

Openbaar belang dat wordt behartigd

Het aanbieden van een service op het gebied van vervoer
in het algemeen en meer in het bijzonder voor aangepast
vervoer.

Bestuurlijk belang

Lid Algemeen Bestuur

Financieel belang

De totale gemeentelijke bijdrage is opgebouwd uit twee
delen: de werkelijke vervoerskosten, en de bedrijfskosten
op basis van het inwonersaantal en het aantal pashouders
in de gemeente. De begrote bijdrage meerjarig is:
In 2020: € 304.621
In 2021: € 309.854
In 2022: € 315.959
In 2023: € 322.744
Er is sprake van een verhoging van de bijdrage ten
opzichte van de bijdrage in 2019, deze wordt veroorzaakt
door een stijging van het vervoersvolume. Hiervoor wordt
verwezen naar de inhoudelijke behandeling tijdens de
raadvergadering op 23 mei 2019.

Deelnemende partijen

32 Limburgse gemeenten (behalve Mook en Middelaar) als
deelnemende Limburgse gemeenten.

Activiteiten en prestaties

Naast de producten collectief en individueel vervoer voor de
reiziger, draagt Omnibuzz ook zorg voor de klantenservice,
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de administratie van klanten, de Taxipoints, de
informatievoorziening en het rekeningrijden.
Beleidsvoornemens

Het kantelen van vervoer en gebruik van openbaar vervoer
stimuleren, efficiënter doelgroepenvervoer en investeren in
een slimme organisatie.

Veranderingen gedurende het

Vanaf 1 januari 2020 gaat een ander vervoerstarief gelden

begrotingsjaar in het belang dat de

dan in de begrotingen opgenomen. De aanbesteding van

gemeente in de verbonden partij heeft

de vervoerscontracten vindt nog plaats in 2019. In de
eerste begrotingswijziging 2020-1 kan rekening worden
gehouden met de nieuwe tarieven voor de periode 20202024.

Toekomstperspectief en ontwikkelingen

Continuïteit

Risico’s in samenhang met het

Bij uittreden of opheffing participeert de gemeente in de

weerstandsvermogen

aanwezige schulden en kosten van liquidatie.
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4. Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg
Vermogenspositie
Eigen vermogen

Eigen vermogen 01-01-18: € 1.302.000
Eigen vermogen 31-12-18: € 771.000

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen 01-01-18: € 10.425.000
Vreemd vermogen 31-12-18: € 11.027.000

Financieel resultaat verbonden partij

Bedrijfsresultaat 2017: € 983.000
Bedrijfsresultaat 2018: € 553.000

Ondernemingsvorm:

Gemeenschappelijke regeling

Taakveld:

6.4 – Begeleide Participatie

Vestigingsplaats:

Heerlen

Doelstelling

Het Werkvoorzieningsschap OZL is de bestuurlijke eenheid
die in deze regio voorziet in en het bieden van passende
werkgelegenheid en arbeidsrevalidatie voor ingezetenen,
die blijkens een door het Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen (UWV) afgegeven her- of
indicatiebeschikking uitsluitend onder aangepaste
omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn.
Daarnaast geven zij uitvoering aan de door de
deelnemende gemeenten opgedragen werkzaamheden in
het kader van de Participatiewet.

Openbaar belang dat wordt behartigd

Uitvoering van de wettelijke taak in het kader van de
Participatiewet.

Bestuurlijk belang

Lid Algemeen Bestuur

Financieel belang

De bijdrage voor het Werkvoorzieningsschap OZL wordt
gedragen door de deelnemende gemeenten en berekend
op basis van een verdeelsleutel.
De begrote bijdrage meerjarig voor WOZL/WSP is:
In 2020: € 2.273.312
In 2021: € 2.183.195
In 2022: € 2.093.043
In 2023: € 1.937.249
Er is sprake van een verlaging van de bijdrage ten opzichte
van de bijdrage in 2019, deze wordt veroorzaakt door een
afname van de SW-populatie en een verlaging van het
rijkssubsidiebedrag. Hiervoor wordt verwezen naar de
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inhoudelijke behandeling tijdens de raadsvergadering op 23
mei 2019.
Deelnemende partijen

De gemeenten Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen,
Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld,
Vaals, Valkenburg a/d Geul en Voerendaal.

Activiteiten en prestaties

Het werkvoorzieningsschap heeft tot doel:
1. Het voorzien in passende werkgelegenheid en in
arbeidsrevalidatie voor ingezetenen, die blijkens een door
de Centrale Organisatie Werk en Inkomen afgegeven
indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking uitsluitend
onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid
is staat zijn, vanaf het moment dat ingezetenen op grond
van hun plaats op de gemeentelijke wachtlijst voor
plaatsing aan de beurt zijn;
2. Het bieden van passende werkgelegenheid en
arbeidsrevalidatie voor ingezetenen, die blijkens een door
de Centrale Organisatie Werk en Inkomen, of haar
rechtsopvolgers, afgegeven indicatiebeschikking of
herindicatiebeschikking uitsluitend onder aangepaste
omstandigheden tot regelmatige arbeid is staat zijn en
daarbij zijn aangewezen op een gemeentelijke
baangarantie.

Beleidsvoornemens

Op korte termijn is het beleid erop gericht de
werkgelegenheid voor de WSW te bestendigen en de
uitvoering ervan zo efficiënt en effectief mogelijk in te
richten

Veranderingen gedurende het

Geen voorziene veranderingen

begrotingsjaar in het belang dat de
gemeente in de verbonden partij heeft
Toekomstperspectief en ontwikkelingen

Continuïteit en uiteindelijk gericht op bedrijfsmatige
activiteiten voor de doelgroep die afhankelijk is van een
beschutte werkomgeving en het extern plaatsen van
overige SW-ers.

Risico’s in samenhang met het

Bij uittreden uit of opheffing van de gemeenschappelijke

weerstandsvermogen

regeling Werkvoorzieningsschap OZL participeert de
gemeenten in aanwezige schulden en kosten van liquidatie.
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5. Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Vermogenspositie
Eigen vermogen

Cijfers van de Regionale Brandweer zijn als volgt:
Eigen vermogen 01-01-18: € 7.889.083
Eigen vermogen 31-12-18: € 9.426.387

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen 01-01-18: € 43.461.489
Vreemd vermogen 31-12-18: € 43.589.927

Financieel resultaat verbonden partij

Bedrijfsresultaat 2017: -/- € 792.000
Bedrijfsresultaat 2018: € 1.053.000

Ondernemingsvorm:

Gemeenschappelijke regeling

Taakveld

1.1 Crisisbeheersing en Veiligheid

Vestigingsplaats:

1.2 Openbare orde en Veiligheid
Maastricht

Doelstelling

Het realiseren van een efficiënte en kwalitatief
hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg,
geneeskundige hulpverlening, gemeentelijke
bevolkingszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing
binnen het werkgebied van de Veiligheidsregio ZuidLimburg.

Openbaar belang dat wordt behartigd

Organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing

Bestuurlijk belang

Lid Algemeen Bestuur

Financieel belang

Vanaf 2020 wordt gebruik gemaakt van een nieuwe
verdeelsleutel op basis van de bijdrage van het
gemeentefonds. De nieuwe verdeelsleutel wordt ingevoerd
met een ingroeimodel van 4 jaar. De begrote bijdrage
meerjarig is:
In 2020:
Brandweerzorg,
crisisbeheersing en rampenbestrijding: €

924.370

Eerste begrotingswijziging 2020:

€

72.773

GHOR:

€

24.587

Totale bijdrage 2020:

€ 1.021.730

In 2021:
Brandweerzorg,
crisisbeheersing en rampenbestrijding: €
GHOR:
Totale bijdrage 2021:

€
€

970.361
24.587
994.948
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In 2022:
Brandweerzorg,
crisisbeheersing en rampenbestrijding: €

1.016.351

GHOR:

€

24.587

Totale bijdrage 2022:

€

1.040.938

In 2023:
Brandweerzorg,

Deelnemende partijen

crisisbeheersing en rampenbestrijding:

€

1.062.342

GHOR:

€

24.587

Totale bijdrage 2023:

€

1.086.929

Alle 18 gemeenten van de regio Zuid Limburg, Brandweer,
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
(GHOR) en Politie.

Activiteiten en prestaties

1.Het uitvoeren van de taken en bevoegdheden welke bij of
krachtens de Wet veiligheidsregio’s en de Wet publieke
gezondheid aan het openbaar lichaam zijn opgedragen.
2. Het coördineren van de voorbereiding van de
gemeentelijke processen op het gebied van
crisisbeheersing en rampenbestrijding.
3. Het uitvoeren van overige taken en bevoegdheden welke
door de colleges van de deelnemende gemeenten aan het
bestuur van de Veiligheidsregio zijn opgedragen c.q.
gedelegeerd.

Beleidsvoornemens

Geen bijzonderheden

Veranderingen gedurende het

Geen voorziene omstandigheden

begrotingsjaar in het belang dat de
gemeente in de verbonden partij heeft
Toekomstperspectief en ontwikkelingen

Continuïteit

Risico’s in samenhang met het

Bij uittreden of opheffing participeert de gemeente in de

weerstandsvermogen

aanwezige schulden en kosten van liquidatie. Tekorten
komen ten laste van de deelnemende gemeenten.
Maatschappelijke opgave van de brandweerzorg groeit mee
met de maatschappij. Voor het realiseren van adequate
brandweerzorg (altijd paraat!) gelden voorwaardelijke
thema’s. De deelnemende gemeenten zullen in de
komende periode worden geconsulteerd. Risico: structureel
hogere bijdrage per deelnemende gemeente om de
voorwaardelijke thema’s / ontwikkelingen te realiseren.
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6. RUD Zuid-Limburg
Vermogenspositie
Eigen vermogen

Eigen vermogen 01-01-2018: € 2.157.003
Eigen vermogen 31-12-2018: € 1.633.588

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen 01-01-2018: € 1.206.559
Vreemd vermogen 31-12-2018: € 4.168.258

Financieel resultaat verbonden partij

Bedrijfsresultaat 2017: € 1.066.754
Bedrijfsresultaat 2018: € 491.336

Ondernemingsvorm:

Gemeenschappelijke Regeling

Taakveld

7.4 Milieubeheer

Vestigingsplaats:

Maastricht

Doelstelling

Uitvoering van de landelijke afspraken die zijn gemaakt
over de (kwaliteit van de) uitvoering van
vergunningverlening en toezicht en handhaving in de
fysieke leefomgeving. Het gaat hier in eerste instantie om
bedrijfsactiviteiten die een aanzienlijke milieubelasting
(kunnen) hebben op de omgeving en externe veiligheid
aspecten kennen (de zogenaamde basistaken).

Openbaar belang dat wordt behartigd

Door een bundeling van kennis en expertise wordt de
kwaliteit verhoogd en is kennis voor gemeenten
beschikbaar die er voorheen niet was of extern ingehuurd
werd. Op termijn is er een kostenbesparing mogelijk
doordat efficiënter gewerkt kan worden. Ook is de
afstemming met het OM makkelijker omdat dit (voor de
basistaken) nu via één aanspreekpunt loopt i.p.v. 19
deelnemers. Tevens is het makkelijker om aan de
kwaliteitscriteria te voldoen, omdat dit voor de taken die
worden overgeheveld een zorg wordt van de uitvoerende
partij: de RUD.

Bestuurlijk belang

Lid Algemeen Bestuur

Financieel belang

De jaarlijkse bijdrage is gebaseerd op het werkprogramma,
waarin de uit te voeren taken en de daarmee gemoeide
uren zijn opgenomen. De kosten van de RUD worden
gedragen door de deelnemers. De meerjarig begrote
bijdrage is:
In 2020: € 104.556
In 2021: € 104.556
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In 2022: € 104.556
In 2023: € 104.556
Er is sprake van een verhoging van de bijdrage ten
opzichte van de bijdrage in 2019, deze wordt veroorzaakt
door een toename van personeel in verband met
toenemende taken op het gebied van energie, meer taken
door de aantrekkende economie, het wegvallen van de
korting op huisvesting en de indexering van de prijzen.
Hiervoor wordt verwezen naar de inhoudelijke behandeling
tijdens de raadvergadering op 23 mei 2019.
Deelnemende partijen

De RUD Zuid-Limburg is middels de gemeenschappelijke
regeling verbonden aan de Provincie en alle gemeenten in
Zuid-Limburg. De RUD Zuid-Limburg was in 2019
verbonden aan de gemeenten Beek, Brunssum, EijsdenMargraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf,
Maastricht, Meerssen, Beekdalen, Simpelveld, SittardGeleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Voerendaal
en de Provincie Limburg.

Activiteiten en prestaties

Behartiging van de belangen inzake de uitvoering van taken
van vergunningverlening, toezicht op en handhaving van
het omgevingsrecht.

Beleidsvoornemens

De RUD Zuid-Limburg wil als kenniscentrum op het gebied
van milieu ondersteuning bieden aan haar
samenwerkingspartners bij de invoering van de
Omgevingswet.

Veranderingen gedurende het

Op 1 januari 2020 wordt de Wet normalisering rechtspositie

begrotingsjaar in het belang dat de

ambtenaren van kracht. Dit neemt diverse juridische,

gemeente in de verbonden partij heeft

financiële en organisatorische uitdagingen met zich mee.
Daarnaast kan het feitelijk inbrengen van de wettelijke
taken op het gebied van asbest leiden tot een
begrotingswijziging.

Toekomstperspectief en ontwikkelingen

Continuïteit

Risico’s in samenhang met het

Bij uittreden of opheffing participeert de gemeente in de

weerstandsvermogen

aanwezige schulden en kosten van liquidatie.
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7. Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
Vermogenspositie
Eigen vermogen

Eigen vermogen 01-01-2018: € 160.000
Eigen vermogen 31-12-2018: € 268.000

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen 01-01-2018: € 5.869.000
Vreemd vermogen 31-12-2018: € 5.859.000

Financiële) resultaat verbonden partij

Bedrijfsresultaat 2017: -/- € 433.000
Bedrijfsresultaat 2018: -/- € 325.000

Ondernemingsvorm:

Gemeenschappelijke Regeling

Programma

0.61 OZB woningen; 0.62 OZB niet-woningen; 0.64:
Belastingen overig; 3.4: Economische promotie; 7.2
Riolering en 7.3 Afval

Vestigingsplaats:

Roermond

Doelstelling

BsGW richt zich op het verder verlagen van de
uitvoeringskosten voor haar deelnemers met als
belangrijkste speerpunten:
• Daling kosten deelnemers o.a. door uitbreiding aantal
gemeentelijke deelnemers.
• Minimaal gelijkblijvende kwaliteit van dienstverlening en
vergroten van efficiency.
• Vergroten van de digitale dienstverlening en optimaliseren
van de werkprocessen.

Openbaar belang dat wordt behartigd

De gemeenschappelijke regeling is getroffen in het belang
van een zo doelmatig mogelijke uitvoering van enige
wettelijke bepaling of beleidsregel betreffende de heffing en
invordering van gemeentelijke belastingen en
waterschapsbelasting.

Bestuurlijk belang

Lid Algemeen Bestuur

Financieel belang

Kosten van de BsGW worden gedragen door alle
deelnemers. De meerjarig begrote bijdrage is:
In 2020: € 178.000
In 2021: € 184.000
In 2022: € 190.000
In 2023: € 196.000
Er is sprake van een verhoging van de bijdrage ten
opzichte van de bijdrage in 2019, deze wordt veroorzaakt
door een loonindexering en indexering van goederen en
diensten, stijging van gebruikerskosten overige overheid
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brede voorzieningen, aanvulling van kostenpost
proceskosten en de post onvoorzien. Hiervoor wordt
verwezen naar de inhoudelijke behandeling tijdens de
raadvergadering op 23 mei 2019.
Deelnemende partijen

30 gemeenten in Limburg (behalve Mook en Middelaar,
Horst aan de Maas en Venray) en Waterschap Limburg.

Activiteiten en prestaties

BsGW draagt zorg voor het heffen en innen van alle lokale
belastingen (gemeentelijk en voor waterschappen) en
beheert de authentieke basisregistratie WOZ (administratie
en waardering). Het takenpakket bestrijkt het taakveld van
advisering en opstellen van conceptverordening(en), de
opbouw van benodigde basisregistraties en het opleggen
en innen van de aanslagen tot en met de
dwanginvordering. Afhandeling van klantreacties
gedurende al deze processtappen

Beleidsvoornemens

Geen bijzonderheden

Veranderingen gedurende het

Geen voorziene omstandigheden

begrotingsjaar in het belang dat de
gemeente in de verbonden partij heeft
Toekomstperspectief en ontwikkelingen

Continuïteit

Risico’s in samenhang met het

Bij uittreden of opheffing participeert de gemeente in de

weerstandsvermogen

aanwezige schulden en kosten van liquidatie.
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8. NV Bank Nederlandse Gemeenten
Vermogenspositie
Eigen vermogen

Eigen vermogen 01-01-18: € 4.953.000.000
Eigen vermogen 31-12-18: € 4.991.000.000

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen 01-01-18: € 135.072.000.000
Vreemd vermogen 31-12-18: € 132.518.000.000

Financieel resultaat verbonden partij

Bedrijfsresultaat 2017: € 393.000.000
Bedrijfsresultaat 2018: € 337.000.000

Ondernemingsvorm:

Naamloze vennootschap

Vestigingsplaats:

Den Haag

Doelstelling

Voorzien in zo goedkoop mogelijke financiële
dienstverlening en zo toegevoegde waarde bieden aan
aandeelhouders en de Nederlandse publieke sector.

Openbaar belang dat wordt behartigd

BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor
het maatschappelijk belang. BNG is een betrouwbare
eigentijdse bank en expert in het financieren van publieke
voorzieningen. Met gespecialiseerde financiële
dienstverlening draagt BNG bij aan het zo laag mogelijk
houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen
aan de burger.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder

Financieel belang

Deelneming in het aandelenkapitaal. De Staat is houder
van de helft van de aandelen, de rest is in handen van
gemeenten, provincies en waterschappen.
Aandeel: € 65.100 (26.040 aandelen van nominaal € 2,50).
De BNG heeft ruim 55 miljoen aandelen uitgegeven. Het
aandeel van onze gemeente is 0,5%. De dividenduitkering
bedraagt op basis van de begrotingsbrief van de provincie:
2020: € 74.214
2020: € 74.214
2021: € 74.214
2022: € 74.214

Deelnemende partijen

Bijna alle gemeenten, provincies en waterschappen en De
Staat.

Activiteiten en prestaties

Het behoud van substantiële marktaandelen in het
Nederlandse publieke en semipublieke domein en het
behalen van een redelijk rendement voor de
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aandeelhouders. Voorwaardenscheppend hiervoor zijn het
handhaven van de excellente kredietwaardigheid, het
behoud van een scherpe inkooppositie en een zo effectief
en efficiënt mogelijke bedrijfsvoering.
Beleidsvoornemens

Geen bijzonderheden

Veranderingen gedurende het

Geen voorziene omstandigheden

begrotingsjaar in het belang dat de
gemeente in de verbonden partij heeft
Toekomstperspectief en ontwikkelingen

Continuïteit

Risico’s in samenhang met het

Bij faillissement is de gemeente aansprakelijk tot het

weerstandsvermogen

bedrag van haar deelname.
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9. NV Bodemzorg Limburg
Vermogenspositie
Eigen vermogen

Eigen vermogen 01-01-18: € 3.852.237
Eigen vermogen 31-12-18: € 1.890.307

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen 01-01-18: € 27.426.317
Vreemd vermogen 31-12-18: € 28.065.966

Financieel resultaat verbonden partij

Bedrijfsresultaat 2017: € 642.991
Bedrijfsresultaat 2018: -/- € 1.961.930

Ondernemingsvorm:

Naamloze vennootschap

Vestigingsplaats:

Maastricht

Doelstelling

Het beheren van een aantal gesloten stortplaatsen in
Limburg. Dat beheer omvat onder andere het opsporen,
analyseren en managen van milieurisico’s van stortplaatsen
en andere verontreinigde locaties.

Openbaar belang dat wordt behartigd

Voorkomen dat de generaties ná de onze belast worden
met de negatieve gevolgen van bodemverontreiniging.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder

Financieel belang

Deelneming in het aandelenkapitaal.
Aandeel: € 171 (380 aandelen van nominaal € 0,45).
Bodemzorg heeft 55.280 aandelen uitgegeven. Het aandeel
van onze gemeente is 0,7%. (per 01-03-09).

Deelnemende partijen

De gemeenten Arcen en Velden, Beek, Beekdaelen,
Beesel, Bergen, Brunssum, Echt, Eijsden-Margraten,
Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Helden, Horst aan de
Maas, Kerkrade, Kessel, Landgraaf, Leudal, Maasbree,
Maasgouw, Maastricht, Meerlo-Wanssum, Meerssen,
Meijel, Mook en Middelaar, Nederweert, Roerdalen,
Roermond, Sevenum, Sittard-Geleen, Stein, Vaals,
Valkenburg aan de Geul, Venlo, Venray, Voerendaal, en
Weert.

Activiteiten en prestaties

Bodemzorg Limburg helpt gemeenten met het vinden van
duurzame oplossingen voor gesloten stortplaatsen en
andere verontreinigde locaties. De dienstverlening bestaat
onder meer uit:
• ondersteuning bij opdrachten naar externe
onderzoeksbureaus;
• risicoberekeningen, monitoring en management
risicobeheersing van verontreinigde locaties;
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• controle op verwijdering en verwerking van verontreinigde
grondstromen;
• inrichting en beheer van verontreinigde locaties.
Beleidsvoornemens

Geen bijzonderheden

Veranderingen gedurende het

In verband met de kosten voor de overdracht van locaties

begrotingsjaar in het belang dat de

aan Bodemzorg Limburg wordt t/m 2021 een bijdrage

gemeente in de verbonden partij heeft

gevraagd van €0,25 per inwoner.

Toekomstperspectief en ontwikkelingen

Continuïteit

Risico’s in samenhang met het

Bij faillissement is de gemeente aansprakelijk tot het

weerstandsvermogen

bedrag van haar deelname.
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10. NV Vrijetijdscentrum Gulpen
Vermogenspositie
Eigen vermogen

Eigen vermogen 01-01-18: -/- € 426.000
Eigen vermogen 31-12-18: -/- € 313.000

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen 01-01-18: € 5.806.000
Vreemd vermogen 31-12-18: € 5.709.000

Financieel resultaat verbonden partij

Bedrijfsresultaat 2017: -/- € 191.000
Bedrijfsresultaat 2018: € 113.000

Ondernemingsvorm:

Naamloze vennootschap

Vestigingsplaats:

Gulpen

Doelstelling

De doelstelling van de NV Vrijetijdscentrum is het vervullen
van een toeristische en sociaal-maatschappelijke regiofunctie.

Openbaar belang dat wordt behartigd

Het aanbieden van faciliteiten voor recreatie, sport en
vrijetijdsbesteding.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder

Financieel belang

Deelneming in het aandelenkapitaal. Aandeel: € 45.378
(100% aandeelhouder). Vanaf 2020 vindt jaarlijks een
agiostorting plaats van € 150.000. Naast het
aandelenkapitaal verstrekt de gemeente subsidie en heeft
de gemeente leningen verstrekt. Ook heeft de gemeente
onroerende zaken in erfpacht gegeven.
Bijdrage meerjarig (subsidie, indexering subsidie):
2020: € 324.620
2021: € 330.862
2022: € 336.764
2023: € 336.764
De subsidie wordt jaarlijks verhoogd met 2%.

Deelnemende partijen

Gemeente Gulpen-Wittem

Activiteiten en prestaties

Faciliteiten voor recreatie, sport en vrijetijdsbesteding. Hier
zijn onder inbegrepen de faciliteiten van Mosaqua en de
sporthal Gulpen.

Beleidsvoornemens

Bij de jaarrekening 2015 heeft de accountant aangegeven
dat er een bepaalde onzekerheid is over de continuïteit van
de NV VTC. In de afgelopen periode heeft door de Raad
van Commissarissen (RVC) een herijking plaatsgevonden
van het businessplan, dit is onderwerp van gesprek.
Centraal staat een toekomstbestendige NV VTC.
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Veranderingen gedurende het

In de raadsvergadering van 30 juni 2011 is besloten de

begrotingsjaar in het belang dat de

exploitatie van Mosaqua over te dragen aan NV VTC.

gemeente in de verbonden partij heeft

Zwembad Mosaqua en sporthal Gulpdal zijn middels
erfpachtconstructie overgedragen aan de NV VTC. De
exploitatie- en beheerfase is in 2013 direct gestart na de
afronding van de renovatie van zwembad Mosaqua. De
gemeente Gulpen-Wittem verstrekt structureel een jaarlijks
te indexeren exploitatiebijdrage. Daarnaast heeft de
gemeente een lening verstrekt aan de NV van € 5,958
miljoen.

Toekomstperspectief en ontwikkelingen

De rente- en aflossingsverplichtingen bedragen jaarlijks
ongeveer € 475.000. Of de NV jaarlijks tijdig aan de
betalingsverplichtingen kan voldoen is grotendeels
afhankelijk van het zomerverloop c.q. de
bezoekersaantallen.

Risico’s in samenhang met het

Voor het financiële risico wat de gemeente Gulpen-Wittem

weerstandsvermogen

loopt is een voorziening gevormd. Bij faillissement is de
gemeente aansprakelijk tot het bedrag van haar deelname
en loopt de gemeente risico over de terugbetaling van de
verstrekte lening.
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11. NV Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)
Vermogenspositie
Eigen vermogen

Eigen vermogen 01-01-18: € 203.151.000
Eigen vermogen 31-12-18: € 209.386.000

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen 01-01-18: € 377.182.000
Vreemd vermogen 31-12-18: € 384.978.000

Financieel resultaat verbonden partij

Bedrijfsresultaat 2017: € 8.444.000
Bedrijfsresultaat 2018: € 6.235.000

Ondernemingsvorm:

Naamloze vennootschap

Vestigingsplaats:

Maastricht

Doelstelling

Het doel is het voorzien in de behoefte aan leidingwater,
voor drinkwater en andere doeleinden en daarmee
samenhangende diensten.

Openbaar belang dat wordt behartigd

Burgers toegang verschaffen tot (drink)water tegen
acceptabele kosten.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder

Financieel belang

Deelneming in het aandelenkapitaal. De provincie Limburg
heeft 21,8% van de aandelen, de overige aandelen zijn
naar inwoneraantal verdeeld over de 33 gemeenten in
Limburg.
Aandeel: € 22.690 (5 aandelen van nominaal 4.538).
De WML heeft 500 aandelen uitgegeven. Het aandeel van
gemeente Gulpen-Wittem is 1%.

Deelnemende partijen

De Provincie Limburg en de 33 gemeenten van Limburg.

Activiteiten en prestaties

WML voorziet in de behoefte aan water. WML tracht dit te
bereiken door het winnen, het zuiveren, het opslaan, het
inkopen, het transporteren, het distribueren en het leveren
van water, alsmede het verrichten van diensten op de
genoemde terreinen.

Beleidsvoornemens

Geen bijzonderheden

Veranderingen gedurende het

Geen voorziene omstandigheden

begrotingsjaar in het belang dat de
gemeente in de verbonden partij heeft
Toekomstperspectief en ontwikkelingen

Continuïteit

Risico’s in samenhang met het

Bij faillissement is de gemeente aansprakelijk tot het

weerstandsvermogen

bedrag van haar deelname
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12. Enexis holding NV
Vermogenspositie
Eigen vermogen

Eigen vermogen 01-01-18: € 3.808.000.000
Eigen vermogen 31-12-18: € 4.024.000.000

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen 01-01-18: € 3.860.000.000
Vreemd vermogen 31-12-18: € 3.691.000.000

Financieel resultaat verbonden partij

Bedrijfsresultaat 2017: € 207.000.000
Bedrijfsresultaat 2018: € 319.000.000

Ondernemingsvorm:

Naamloze Vennootschap

Vestigingsplaats:

‘s-Hertogenbosch

Doelstelling

Het distribueren van energie.

Openbaar belang dat wordt behartigd

Waarborgen dat energie beschikbaar is voor inwoners en
bedrijven.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder

Financieel belang

Deelneming in het aandelenkapitaal. Aandeel: € 376.650
(376.650 aandelen van nominaal € 1). De NV heeft
149.682.196 aandelen uitgegeven. Het aandeel van onze
gemeente is 0,25 %.
Dividenduitkering meerjarig op basis van de begrotingsbrief
van de provincie is:
In 2020: € 252.356
In 2021: € 252.356
In 2022: € 252.356
In 2023: € 188.325

Deelnemende partijen

Provinciale en gemeentelijke overheden.

Activiteiten en prestaties

De NV distribueert en transporteert energie zoals
elektriciteit, gas en warmte. Zij houdt daarvoor een netwerk
in stand en voert de daarbij uit voortvloeiende wettelijke
taken uit.

Beleidsvoornemens

De NV is in 2009 opgericht als uitvloeisel van de splitsing
van Essent NV en verkoop van de aandelen Essent NV.
Het beleid is gericht op het continueren van een stabiel
elektriciteitsnetwerk tegen aanvaardbare aansluit – en
transporttarieven.

Veranderingen gedurende het

Geen voorziene omstandigheden

begrotingsjaar in het belang dat de
gemeente in de verbonden partij heeft
Toekomstperspectief en ontwikkelingen

Continuïteit
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Risico’s in samenhang met het

Bij faillissement is de gemeente aansprakelijk tot het

weerstandsvermogen

bedrag van haar deelname.
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13. Verkoop Vennootschap BV
Vermogenspositie
Eigen vermogen

Eigen vermogen 01-01-18: € 150.934
Eigen vermogen 31-12-18: 112.694

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen 01-01-18: € 19.656
Vreemd vermogen 31-12-18: € 56.904

Financieel resultaat verbonden partij

Bedrijfsresultaat 2017: -/- € 66.690
Bedrijfsresultaat 2018: -/- € 38.240

Ondernemingsvorm:

Besloten Vennootschap

Vestigingsplaats:

‘s-Hertogenbosch

Doelstelling

Het uitoefenen van alle rechten en verplichtingen van haar

Openbaar belang dat wordt behartigd

aandeelhouders ten opzichte van Essent NV en RWE AG
of hun rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel,
voortvloeiende uit de verkoopovereenkomst voor de
verkoop van Essent NV, welke rechten en verplichtingen de
vennootschap via contractoverneming heeft verkregen van
de aandeelhouders.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder

Financieel belang

Deelneming in het aandelenkapitaal. Aandeel: € 1.384
inclusief agio (5.033 aandelen van nominaal € 0,01).
De BV heeft 2.000.000 aandelen uitgegeven. Het aandeel
van onze gemeente is 0,25 %.

Deelnemende partijen

Provinciale en gemeentelijke overheden

Activiteiten en prestaties

De onderneming is voor beperkte tijd opricht ter afwikkeling
van de verkoop van de aandelen Essent NV.

Beleidsvoornemens

Eind juni 2016 is het General Escrow Fonds geliquideerd.
Ondanks dat het Escrow fonds in juli 2016 is uitbetaald en
geliquideerd, dient de vennootschap nog in stand gehouden
te worden tot en met 2019/begin 2020. De reden hiervoor is
dat de vennootschap partij is in een aantal juridische
overeenkomsten die bij de verkoop van Essent aan RWE
zijn afgesloten

Veranderingen gedurende het

Hoogstwaarschijnlijk wordt deze NV begin 2020

begrotingsjaar in het belang dat de

opgeheven.

gemeente in de verbonden partij heeft
Toekomstperspectief en ontwikkelingen

Opheffing

Risico’s in samenhang met het

Met de liquidatie van het General Escrow fonds is alleen

weerstandsvermogen

nog sprake van een risico en aansprakelijkheid ter hoogte
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va het werkkapitaal. Dit is zeer beperkt, evenals het
aandeel van onze gemeente in het aandelenkapitaal.
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14. CBL Vennootschap BV
Vermogenspositie
Eigen vermogen

Eigen vermogen 01-01-18: € 146.779
Eigen vermogen 31-12-18: € 137.536

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen 01-01-18: € 16.517
Vreemd vermogen 31-12-18: € 21.460

Financiële) resultaat verbonden partij

Bedrijfsresultaat 2017: -/- € 18.881
Bedrijfsresultaat 2018: -/- € 9.243

Ondernemingsvorm:

Besloten Vennootschap

Vestigingsplaats:

‘s-Hertogenbosch

Doelstelling

Het beheren of doen beheren van fondsen ter dekking van

Openbaar belang dat wordt behartigd

eventuele aansprakelijkheid van haar aandeelhouders in
het kader van cross border leases naar aanleiding van de
verkoopovereenkomst voor de verkoop van Essent NV.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder

Financieel belang

Deelneming in het aandelenkapitaal. Aandeel: € 629
inclusief agio (5.033 aandelen van nominaal € 0,01).
De BV heeft 2.000.000 aandelen uitgegeven. Het aandeel
van onze gemeente is 0,25 %.

Deelnemende partijen

Provinciale en gemeentelijke overheden.

Activiteiten en prestaties

De onderneming is voor beperkte tijd opgericht ter
afwikkeling van de verkoop van de aandelen Essent NV.

Beleidsvoornemens

Ondanks dat het Escrow fonds in juni 2016 is uitbetaald en
geliquideerd, dient de vennootschap nog in stand gehouden
te worden tot en met 2019/begin 2020. De reden hiervoor is
dat de vennootschap partij is in een aantal juridische
overeenkomsten die bij de verkoop van Essent aan RWE
zijn afgesloten.

Veranderingen gedurende het

Het vennootschap wordt hoogstwaarschijnlijk begin 2020

begrotingsjaar in het belang dat de

opgeheven.

gemeente in de verbonden partij heeft
Toekomstperspectief en ontwikkelingen

Opheffing

Risico’s in samenhang met het

Met de liquidatie van het Escrow fonds is alleen nog sprake

weerstandsvermogen

van een risico en aansprakelijkheid ter hoogte va het
werkkapitaal. Dit is zeer beperkt, evenals het aandeel van
onze gemeente in het aandelenkapitaal.
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15. CVS Amsterdam B.V
Vermogenspositie
Eigen vermogen

Eigen vermogen 01-01-18: € 869.698
Eigen vermogen 31-12-18: € 748.894

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen 01-01-18: € 64.924
Vreemd vermogen 31-12-18: € 68.083

Financiële) resultaat verbonden partij

Bedrijfsresultaat 2017: -/- € 109.945
Bedrijfsresultaat 2018: -/- € 120.804

Ondernemingsvorm:

Besloten Vennootschap

Vestigingsplaats:

’s-Hertogenbosch

Doelstelling

Op 9 mei 2014 is de naam van Claim Staat Vennootschap

Openbaar belang dat wordt behartigd

gewijzigd in CVS Amsterdam B.V.
Het behartigen van de belangen van de aandeelhouders in
het proces tegen de Rijksoverheid inzake de rechtmatigheid
van de splitsingswetgeving.

Bestuurlijk belang

Aandeelhouder

Financieel belang

Deelneming in het aandelenkapitaal. Aandeel: € 252
inclusief agio (5.033 aandelen van nominaal € 0,01).
De BV heeft 2.000.000 aandelen uitgegeven. Het aandeel
van onze gemeente is 0,25 %.

Deelnemende partijen

Provinciale en gemeentelijke overheden.

Activiteiten en prestaties

De onderneming is voor beperkte tijd opricht ter afwikkeling
van de verkoop van de aandelen Essent NV.

Beleidsvoornemens

Geen bijzonderheden

Veranderingen gedurende het

Naar verwachting zal de vennootschap eind 2019/begin

begrotingsjaar in het belang dat de

2020 worden geliquideerd.

gemeente in de verbonden partij heeft
Toekomstperspectief en ontwikkelingen

De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de
periode dat claims worden afgewikkeld. Eventuele claims
kunnen door Waterland tot 5 jaar na completion (mei 2019)
worden ingediend. Na afwikkeling van deze eventuele
claims van Waterland zal de Escrow-rekening kunnen
worden opgeheven en het restant op deze rekening kunnen
worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Risico’s in samenhang met het

Bij faillissement is de gemeente aansprakelijk tot het

weerstandsvermogen

bedrag van haar deelname, die zeer beperkt is.
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1.2.7

Grondbeleid

Onder grondbeleid verstaan we de wijze waarop de gemeente omgaat met aankoop, beheer en de
exploitatie van gronden die voor de gemeente zelf nodig zijn om haar doelen te realiseren. Die doelen
kunnen verschillend van aard zijn. Meestal komen die voort uit de realisatie van bestemmingsplannen.
1.2.7.1
Visie op het grondbeleid
Bij het voeren van een grondbeleid kan de gemeente een actieve rol innemen of zich beperken tot het
scheppen van voorwaarden, met tal van tussenvormen daarin. In het verleden heeft de gemeente een
actief grondbeleid gevoerd. De raad heeft in 2003 vastgelegd een actief grondbeleid te willen blijven
voeren. Dat houdt in dat de gemeente in principe zelf de gronden aankoopt, zo nodig beheert,
vervolgens zelf bouwrijp maakt of laat maken en dan voor bebouwing uitgeeft.
Bij de uitvoering van het grondbeleid wordt behoedzaam omgesprongen met grondaankopen. De
grondaankoop vindt plaats voor specifieke doelen of projecten. Financiële risico’s blijven daarmee tot
een minimum beperkt. Het gemeentelijk grondbeleid is daarom te omschrijven als een ‘beperkt’ of
‘enigszins terughoudend’ actief grondbeleid.
Om het begrip ‘enigszins terughoudend actief grondbeleid’ inhoudelijk nader te bepalen, zijn daarvoor
uitgangspunten benoemd:
 Grondaankoop vindt plaats voor concrete doel(en), met een beoogde realiseringstermijn van
maximaal 5 jaar;
 Grondaankoop vindt beperkt plaats voor het realiseren van doelen op langere termijn, voor
voorzieningen in algemeen maatschappelijk belang of voor eventuele uitruilmogelijkheden;
 De financiële risico’s van grondaankopen zijn beperkt tot de rentelasten over een tijdsduur van
maximaal 5 jaar. Grotere risico’s worden bij de grondaankoop afgedekt;
 De voorkeur gaat uit naar eigen exploitatie van gronden door de gemeente zelf. Samenwerking met
private partijen blijft mogelijk indien de meerwaarde daarvan op praktisch, technisch of financieeltechnisch terrein inzichtelijk en aantoonbaar is.
De uitvoering van het grondbeleid gebeurt door de eigen organisatie van de gemeente Gulpen-Wittem.
Hiervoor is geen apart grondbedrijf ingericht.
Jaarlijks bij de begroting en de rekening bezien we elke grondexploitatie afzonderlijk. Indien de
verwachting bestaat dat een grondexploitatie met een negatief resultaat wordt afgesloten of de
boekwaarde over tien jaar negatief zal zijn dan treffen we daarvoor een voorziening. Het vooruitzicht op
winst bij andere plannen doet daar niet aan af. Winst nemen we als deze is gerealiseerd. Winsten vallen
vrij ten gunste van de exploitatie.
1.2.7.2
Lopende grondexploitatie
Voor de realisatie van bestemmingsplannen is alleen nog de grondexploitatie ‘kern Partij, plan PartijOost’ in behandeling. De ontwikkeling van de grondexploitatie is voortdurend in beweging. De cijfers en
de voortgang zijn opgesteld met de op het moment van vervaardigen van de paragraaf beschikbare
kennis.
Kern Partij, plan Partij-Oost
Bedragen

in

€ 1.000

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Uiteindelijke

t/m 2018

2019

2020

2021

realisatie

Plankosten

- 104

- 104

Grondverwerving

- 210

- 210

Bouwrijp maken

- 13

- 13
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Bedragen
€ 1.000
Openbare
werken
Financiële
kosten (rente)
Risico
Gronduitgifte
Bijdrage
gemeente*

in

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Uiteindelijke

t/m 2018

2019

2020

2021

realisatie

- 801
- 334

- 801
-8

-6

-4

- 42

- 351
- 42

+ 1.262

+ 190

+ 183

+ 329

+ 1.965

- 290

- 45

- 45

- 64

- 444

- 531

+ 137

+ 132

+ 262

0

* Een negatief bedrag is een winstneming, een positief bedrag is een bijdrage in het verlies.
In 2008 is door de raad een grondexploitatie voor dit plan vastgesteld. Daarbij werd een positief resultaat
verwacht van € 671.000. De boekwaarde van deze grondexploitatie bedraagt per 31 december 2018 €
531.000 negatief. Op basis van de bijgestelde ramingen van de kosten en opbrengsten verwachten we
dat het plan in 2021 is gerealiseerd en dat de nog te verwerven inkomsten voldoende zijn om de kosten
te dekken. Op 31 december 2018 waren er nog elf kavels in de verkoop met een totale verkoopwaarde
van € 702.000.
Op grond van de financiële regelgeving nemen we bij winst volgens de POC-methode (percentage of
completion). Dat betekent dat we een deel van de geprognotiseerde winst nemen naar rato van de
realisatie van de kosten en opbrengsten. Volgens die methode namen we in 2017 € 150.000 winst en
in 2018 € 140.000. Gedurende de komende meerjarenraming verwachten we nog winstnemingen tot €
154.000. Deze winstnemingen zijn opgenomen op de regel bijdrage gemeente in bovenstaande tabel
en vormen een incidentele inkomstenbron in onze meerjarenbegroting.
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2

De financiële begroting

De financiële begroting bestaat uit een overzicht van baten en lasten en de uiteenzetting van de
financiële positie. Het kan als een recapitulatie gezien worden van de budgetten zoals deze zijn
opgenomen in het programmaplan. Dit hoofdstuk omvat verschillende onderdelen die in de
onderstaande alinea’s worden toegelicht.
Verdeling personele lasten

Wat direct opvalt is dat het overgrote deel van de personele lasten (61%) nog altijd wordt verantwoord
onder programma 0. Het BBV is hier feitelijk debet aan. Het BBV schrijft namelijk voor welke personele
lasten onder dit programma moeten worden verantwoord. Het gaat daarbij om kosten van leidinggevend
personeel, de managementondersteuning daarvan en alle ondersteuning: P&O, juridische zaken,
communicatie, inkoop, ICT, facilitaire zaken en documentaire informatievoorziening. Ook de kosten van
griffie, college en Raad worden verantwoord op programma 0. Bij de toewijzing van kosten aan de
overige programma’s hebben we de richtlijnen van het BBV strikt gevolgd, waarbij een inschatting is
gemaakt van de tijdsbesteding door de medewerkers en de kosten op basis van deze verdeling zijn
verwerkt, waarbij een maximum van 5 taakvelden voor de splitsing is aangehouden.
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Verdeling rentelasten

De verdeling van de rentelasten (toegerekende rentelasten via de zogenaamde rente omslag) laat
bovenstaand beeld zien. Opvallend is daarbij programma 7, waarbij vooral de (historische)
investeringen in riool een belangrijke rol spelen.
Het in 2.1 opgenomen meerjarig overzicht van baten en lasten geeft inzicht in de baten en lasten per
programma en het primaire begrotingssaldo. In 2.2 volgt het overzicht van baten en lasten per taakveld
wat meer inzicht geeft in de taakvelden specifiek voor het begrotingsjaar.
De staat van incidentele baten en lasten geeft in 2.3 inzicht in welke lasten en baten incidenteel zijn. Bij
de slotwijziging in december wordt bezien welke incidentele budgetten nog niet (geheel) besteed zijn
en overgeboekt dienen te worden naar het volgende jaar. Dit gebeurt dan via een begrotingswijziging.
Dit geldt eveneens voor de lopende investeringskredieten zoals deze in het investeringsoverzicht in 2.6
zijn opgenomen. Dit overzicht laat zien welke investeringen in de begroting zijn opgenomen.
Het overzicht reserves 2.4 geeft inzicht in het meerjarig verloop van de reserves en voorzieningen. Ten
slotte is nog in 2.7 de geprognosticeerde balans opgenomen. Deze geeft inzicht in de ontwikkeling van
het EMU-saldo voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar.

143

2.1

Meerjarig overzicht van baten en lasten per programma

In de volgende tabel staat de meerjarenraming voor 2020 tot en met 2023.

Programma
0 Bestuur en ondersteuning

rekening
2018
-9.308.589

begroting
2019
-8.713.607

begroting
2020
-9.415.285

begroting
2021
-9.189.014

begroting
2022
-9.578.090

begroting
2023
-9.584.837

1 Veiligheid

-1.267.035

-1.358.810

-1.459.607

-1.506.420

-1.552.117

-1.597.493

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

-2.041.987

-2.085.517

-1.654.206

-1.812.554

-1.950.176

-2.031.933

3 Economie

-683.088

-554.277

-432.648

-485.389

-546.551

-546.551

4 Onderwijs

-1.701.244

-1.762.246

-1.531.875

-1.503.845

-1.312.070

-1.308.837

5 Sport, cultuur en recreatie

-3.218.178

-2.461.598

-2.166.280

-2.230.357

-2.257.804

-2.253.493

6 Sociaal domein
7 Volksgezondheid en milieu
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening
en sted. Vernieuwing
Totaal van de lasten
0 Bestuur en ondersteuning

-13.773.855 -13.210.885 -13.479.947 -13.505.196 -13.449.447 -13.261.084
-3.419.521

-3.324.278

-3.576.729

-3.609.458

-3.628.764

-3.639.619

-899.375

-979.464

-1.358.437

-919.230

-924.074

-924.074

-36.312.872 -34.450.682 -35.075.014 -34.761.462 -35.199.092 -35.147.921
25.434.604

25.481.580

26.301.559

26.675.833

27.067.980

27.225.394

1 Veiligheid

127.187

142.600

142.600

127.600

127.600

127.600

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

166.456

46.662

46.662

46.662

46.662

46.662

3 Economie

902.251

874.430

878.430

1.545.450

1.545.450

1.545.450

4 Onderwijs

79.306

50.600

50.600

50.600

50.600

50.600

194.422

33.600

161.156

144.983

128.684

112.259

6 Sociaal domein

2.877.763

2.713.244

2.713.993

2.714.734

2.715.476

2.715.476

7 Volksgezondheid en milieu

3.377.574

3.361.758

3.443.292

3.503.802

3.572.087

3.571.025

383.450

230.000

409.000

296.000

230.000

230.000

Totaal van de baten

33.543.013

32.934.474

34.147.292

35.105.664

35.484.539

35.624.466

Saldo van baten en lasten

-2.769.859

-1.516.209

-927.722

344.202

285.447

476.544

6.516.635

-300.000

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves

-4.867.549

1.412.547

416.132

184.049

214.755

21.132

Totaal

-1.120.773

-403.661

-511.590

528.251

500.202

497.676

5 Sport, cultuur en recreatie

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening
en sted. Vernieuwing

Stortingen in reserves

Zoals blijkt hebben we meerjarig een overschot oplopend tot € 497.000 afgerond in de jaarschijf 2023.
De verschillen tussen 2020 en 2019 zijn onder andere toe te delen aan de mutaties in het kader van het
vervolg van het ZBB-traject, naast (zie de analyse bij de algemene dekkingsmiddelen) de toename van
de vrij besteedbare middelen die we krijgen via de algemene uitkering.
Ter toelichting moge nog het volgende dienen:
 Bij de berekening van de algemene uitkering is uitgegaan van de cijfers volgens de meicirculaire
2019
 Bij belastingen en heffingen is rekening gehouden met de toename volgens de nota lokale
heffingen die in 2018 is geactualiseerd.
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Decentralisatie uitkeringen die via de algemene uitkering ter beschikking worden gesteld en
waar beleid aan ten grondslag ligt wordt geraamd conform het in het beleid overeengekomen
budget.
Net als bij het opstellen van de begroting 2019, zijn het overgrote deel van de budgetten in het
kader van het ZBB-traject wederom tegen het licht gehouden. Daar waar contractuele
bepalingen leidend zijn, zijn de contractuele kosten overeengekomen. Voor andere budgetten
is een nieuwe inschatting gemaakt. Zo is binnen het sociaal domein de huidige cliëntenpopulatie
tegen het licht gehouden en zijn inschattingen gemaakt voor de komende jaren.
Bij gemeenschappelijke regelingen is voor de budgetten uitgegaan van de laatst bekende
cijfers, de concept begrotingscijfers 2020 van deze verbonden partijen. In de Raad van juni zijn
deze conceptbegrotingen behandeld en is de Raad gevraagd een zienswijze te formuleren.
Daar waar de gemeenschappelijke regeling meerjarig informatie verstrekt over onze bijdrage
hebben wij deze verwerkt in onze cijfers. Dit is overigens bij het overgrote deel niet het geval.
T.a.v. “de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar
volume” vermelden wij hier dat dit betrekking heeft op de kosten die samenhangen met
individueel keuze budget (IKB).
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2.2

Overzicht baten en lasten per taakveld

In de volgende tabel is per taakveld de raming van de baten en lasten en het saldo te zien voor het
begrotingsjaar 2020.
Taakveld Omschrijving
60.010

Bestuur

60.020

Burgerzaken

60.030

Beheer overige gebouwen en gronden

60.040

Overhead

60.050

Lasten

Baten

-1.611.141

Saldo
-1.611.141

-399.243

250.500

-148.743

-164.289

59.856

-104.433

-6.395.192

33.600

-6.361.592

Treasury

-251.673

654.292

402.619

60.061

OZB woningen

-102.739

2.555.000

2.452.261

60.062

OZB niet-woningen

-27.104

1.261.000

1.233.896

60.064

Belastingen overig

-120

4.965

4.845

60.080

Overige baten en lasten

60.070

Algemene uitkering en overige uitkeringen

61.010

Crisisbeheersing en brandweer

61.020

Openbare orde en veiligheid

62.010

Verkeer en vervoer

62.020

Parkeren

62.040

Economische havens en waterwegen

62.050

Openbaar vervoer

-20.372

63.010

Economische ontwikkeling

-61.943

63.030

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-54.615

17.700

63.040

Economische promotie

64.020

Onderwijshuisvesting

64.030

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

65.010

Sportbeleid en activering

65.020

Sportaccommodaties

-424.297

65.030

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

-174.378

-174.378

65.040

Musea

-92.828

-92.828

65.050

Cultureel erfgoed

-77.920

-77.920

65.060

Media

-247.955

3.000

-244.955

65.070

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-1.100.523

6.400

-1.094.123

66.010

Samenkracht en burgerparticipatie

-1.296.615

39.300

-1.257.315

66.020

Wijkteams

66.030

Inkomensregelingen

-3.407.380

2.325.533

-1.081.847

66.040

Begeleide participatie

-2.593.688

20.010

-2.573.678

66.050

Arbeidsparticipatie

-335.573

-335.573

66.060

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-687.729

-687.729

66.071

Maatwerkdienstverlening 18+

-2.596.619

200.000

-2.396.619

66.072

Maatwerkdienstverlening 18-

-2.035.525

90.405

-1.945.120

66.081

Geëscaleerde zorg 18+

-103.759

66.082

Geëscaleerde zorg 18-

-276.868

67.010

Volksgezondheid

67.020

Riolering

21.482.346 21.482.346
-442.000

-442.000

-1.042.555

111.400

-931.155

-417.052

31.200

-385.852

-1.552.809

23.750

-1.529.059

-78.096

9.412

-68.684

-2.929

-2.929
13.500

-6.872
-61.943
-36.915

-316.090

860.730

544.640

-1.048.629

34.600

-1.014.029

-483.246

16.000

-467.246

-48.379

-48.379
151.756

-146.191

-146.191

-103.759
38.745

-641.227
-1.233.986

-272.541

-238.123
-641.227

1.974.980

740.994
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67.030

Afval

67.040

Milieubeheer

67.050

Begraafplaatsen en crematoria

68.010

Ruimtelijke ordening

68.020

Grondexploitatie

68.030

Wonen en bouwen

Saldo van baten en lasten
60.100
Totaal

Mutatie in reserves

-1.340.376

1.455.549

-367.085

115.173
-367.085

-15.176

12.100

-3.076

-783.598

16.000

-767.598

-71.840

35.000

-36.840

-502.999

358.000

-144.999

-35.074.351 34.146.629

-927.722

0

416.132

416.132

-35.074.351 34.562.761

-511.590

De indeling van de taakvelden volgt de standaard volgens het Besluit Begroting en Verantwoording. Bij
de opstelling van het overzicht van baten en lasten is de begroting 2019 als uitgangspunt genomen.
Hierin zijn de wijzigingen tot en met de achtste begrotingswijziging verwerkt (raad juli 2019). De mutaties
van de baten en lasten van bestaand beleid als gevolg van autonome ontwikkelingen zijn als eerste
verwerkt.
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2.3

Staat van incidentele baten en lasten

Incidentele lasten en baten komen de volgende jaren niet terug. Naarmate er meer incidentele lasten
en baten in de begroting zitten, verandert de begroting van jaar tot jaar. Als er meer incidentele lasten
zijn dan baten dan heeft dat een positief effect in het volgende jaar. Het is dan ook ongunstig als er
meer incidentele baten zijn dan lasten.
Voor de toetsing van de begroting gaan Gedeputeerde Staten uit van een duurzaam structureel en reëel
evenwicht. Met het begrip “structureel evenwicht” wordt nadrukkelijker bedoeld dat in de begroting
structurele lasten gedekt dienen te worden door structurele baten. Het reëel evenwicht houdt in dat
onderzoek wordt gedaan naar de realiteit van de ramingen.
Om zicht te krijgen of er sprake is van structureel evenwicht moet bij de raming incidentele baten en
lasten en structurele baten en lasten afzonderlijk in beeld worden gebracht. In de volgende tabel staat
wat het meerjarig saldo is van de structurele baten en lasten.
bedragen in €

2020

2021

2022

2023

Incidenteel saldo

-821.163

-6.000

-50.000

-45.000

Structureel saldo

309.573

534.251

550.202

542.676

-511.590

528.251

500.202

497.676

Saldo primaire begroting

Uit de tabel blijkt dat we in alle begrotingsjaren een positief saldo hebben van de structurele baten en
lasten. Daarnaast blijkt dat het incidenteel saldo negatief is in 2020 tot en met 2023. Een opsplitsing
van
dit
negatieve
incidentele
saldo
is
onderstaand
opgenomen.

Bedragen in €

begroting
2020

begroting
2021

begroting
2022

begroting
2023

Incidentele lasten

-1.068.316

-123.153

-101.153

-45.000

Incidentele baten

247.153

117.153

51.153

0

-821.163

-6.000

-50.000

-45.000

Saldo

Zoals blijkt hebben wij in 2020 veel meer incidentele lasten dan incidentele baten. In de navolgende
tabel zijn deze lasten en baten nader gespecificeerd en vervolgens toegelicht.
Incidentele lasten
Programma's
0 Bestuur en ondersteuning

begroting
2020

begroting
2021

begroting
2022

begroting
2023

-497.663

-52.500

-45.000

-45.000

-70.653

-56.153

-123.153

-101.153

4 Onderwijs

-25.000

5 Sport, cultuur en recreatie

-15.000

6 Sociaal domein

-17.000

7 Volkgezondheid en milieu
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted.
Vernieuwing

-70.653

Totalen

-443.000
-1.068.316

-45.000

In 2020 wordt op programma 0 € 150.000 opgenomen voor de aanpassing van de raadszaal.
Daarnaast is er € 120.000 opgenomen voor de implementatie van diverse software. Voor de post
onvoorzien is in 2020 € 75.000 geraamd.
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Voor het opstellen van het IHP (integraal huisvestingsplan) is in programma 4, € 25.000 begroot. In
programma 5 wordt er € 15.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de pilot ecologisch
wegbermbeheer. Via het gemeentefonds (programma 0), ontvangen we € 17.000 voor verhoging
taalniveau statushouders, welke in programma 6 verantwoord worden. Ook krijgen we via het
gemeentefonds € 51.153 voor de invulling van de combinatiefunctionaris, welke in programma 7
verantwoord wordt. Daarnaast wordt er in dit programma nog € 20.000 beschikbaar gesteld voor de
uitvoering van de warmtevisie en regionale energie strategie, en de invoering van het groenloket.
Bij het opstellen van de programmabegroting 2019 is er in de risico paragraaf 1,2 miljoen opgenomen
voor de invoering van de omgevingswet. Nu steeds concreter wordt wat we allemaal moeten doen om
te voldoen aan deze wet, is er bij programma 8 voor de jaarschijf 2020 € 443.000 opgenomen. Separaat
hieraan, is het betreffende risico met hetzelfde bedrag verminderd. Bij het opstellen van de begroting
2021 zullen we beoordelen wat we vervolgens in de jaarschijf 2021 en verder moeten opnemen.

Incidentele baten
Programma's
0 Bestuur en ondersteuning
8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted.
Vernieuwing
Totalen

begroting
2020

begroting
2021

begroting
2022

68.153

51.153

51.153

179.000

66.000

247.153

117.153

51.153

begroting
2023

0

In 2020 krijgen via het gemeentefonds € 68.000 voor de uitvoering van specifieke taken (o.a
combinatiefunctionaris. Deze baten staan op programma 0 verantwoord.
Binnen programma 8 worden de legesinkomsten in 2020 incidenteel hoger als gevolg van de
ontwikkelingen rondom bungalowpark Euverem. Daarnaast kan er in 2020 en 2021 een kleine
winstneming ingeboekt worden voor onze laatste grondexploitatie Partij Oost. Meer hierover vind u terug
in de paragraaf grondbeleid.
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2.4

Stortingen en onttrekkingen aan reserves

Reserves zijn gelden die de gemeente beschikbaar houdt om later te besteden. Jaarlijks stort de
gemeente voor dit doel gelden in de reserves. Ook worden jaarlijks gelden aan de reserves onttrokken.
In de volgende tabel staan de stortingen en onttrekkingen die meerjarig zijn geraamd en daarmee een
structurele bijdrage leveren aan onze programmadoelstellingen. De incidentele stortingen en
onttrekkingen hebben we in de voorgaande paragraaf al toegelicht.
In totaal zijn er 4 reserves die een structurele bijdrage leveren aan onze begroting. Naast een drietal
kleinere, die bedoeld zijn voor dekking van kapitaallasten van eerdere investeringen is de reserve
Sociaal domein de belangrijkste. Onderstaand overzicht geeft de bijdrage in de begroting weer (baten)
als gevolg van onttrekkingen uit deze reserves:
begroting
2020

begroting
2021

begroting
2022

begroting
2023

Fonds bovenwijkse voorzieningen
Bestemmingsres. kapitaallasten lokaties buitendienst
Reserve kapitaallasten oude Heribaan
Egalisatiereserve Sociaal Domein

3.570
7.522
10.040
395.000

3.570
7.522
10.040
162.917

3.570
7.522
10.040
193.623

3.570
7.522
10.040
-

Totaal

416.132

184.049

214.755

21.132

Bedragen in €

Onderstaand is het totaaloverzicht van het verloop van alle reserves opgenomen.
omschrijving

1-1-2020

1-1-2021

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

Algemene reserve
7.816.880 7.305.290 7.833.541 8.333.743 8.831.419
Fonds bovenwijkse voorzieningen
49.980
46.410
42.840
39.270
35.700
Reserve bouw- en woningtoezicht
107.289
107.289
107.289
107.289
107.289
Bestemmingsres. kapitaallasten lokaties buitendienst
90.243
82.721
75.199
67.677
60.155
Egalisatiereserve Sociaal Domein
760.698
365.698
202.781
9.158
9.158
Reserve parkeren op de openbare weg
65.423
65.423
65.423
65.423
65.423
Reserve kapitaallasten oude Heirbaan
230.920
220.880
210.840
200.800
190.760
Reserve duurzame ontwikkeling gem. gebouwen
112.502
112.502
112.502
112.502
112.502
Reserve personeel en bedrijfsvoering
88.210
88.210
88.210
88.210
88.210
Totaal reserves

9.322.145 8.394.423 8.738.625 9.024.072 9.500.616
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2.5

Stortingen en onttrekkingen aan voorzieningen

We hebben diverse voorzieningen. Daar waar reserves vrij te besteden zijn (voor de Raad) hebben
voorzieningen een verplichtend karakter. Onderstaand is het (verplichte) verloopoverzicht
voorzieningen opgenomen.
omschrijving
Wegenfonds
Voorziening CBL Vennootschap
Onderhoudsfonds accommodaties
Voorziening dubieuze debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken
Voorziening afvalverwijdering
Voorziening riolen
Voorziening financiële activa NV VTC
Totaal reserves

1-1-2020

1-1-2021

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

279.090
89.584
619.863
86.067
84.290
69.077
575.192
560.421

279.090
89.584
554.507
86.067
84.290
-108.860
464.528
432.865

279.090
89.584
489.151
86.067
84.290
-248.499
316.345
321.482

279.090
89.584
423.794
86.067
84.290
-354.566
71.127
226.398

279.090
89.584
358.437
86.067
84.290
-426.133
-141.504
147.739

2.363.583

1.882.070

1.417.509

905.783

477.569

Opvallend is dat de voorziening afvalverwijdering in de meerjarenbegroting negatief wordt met ingang
van 2021. Dit komt door de huidige tariefstelling en de geprognosticeerde kosten m.b.t.
afvalverwijdering. In de paragraaf lokale heffingen is toegelicht.
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2.6

Verloopoverzicht reserves en voorzieningen

Onderstaand is het totaal verloop overzicht van onze reserves en voorzieningen opgenomen voor de
meerjarenbegroting.
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2.7

Investeringsplanning

In de volgende tabellen staan de investeringen die de gemeente de komende jaren voornemens is te
gaan doen. In de tabellen is er onderscheid gemaakt tussen investeringen in economisch nut en
investeringen in maatschappelijk nut. Conform het nieuwe BBV vanaf 1-1-2017 dienen alle
investeringen geactiveerd te worden. Een uitzondering hierop zijn de investeringen van minder dan
€ 25.000. Conform onze financiële verordening worden deze niet geactiveerd.
Investeringsbedragen in €

2020

2021

2022

364.000

9.000

116.000

2023

Investeringen in economisch nut
Vervoermiddelen buitendienst
ICT

43.500

54.500

2.888.072

3.054.243

932.000

646.500

Activeren: projectleiding

28.894

28.894

28.894

28.894

Extra investering herinrichting grond vm Timpaan

75.000

23.047

23.047

23.047

3.169.684 1.099.941

698.441

Rioolwerken (zie specificatie)

Investeringsplan accommodatiebeleid - 't Patronaat (Epen), A
gen Wienhoes (Partij), Wielderhoes (Wijlre) en Gymzaal in
Eys
Activeren: projectleiding
Totaal van de investeringen in economisch nut

1.150.000

23.047
4.572.513

Investeringen in maatschappelijk nut
Investeringsplan wegen

1.267.000

655.000

715.000

400.000

500.000

Project Maastricht-Aken van trambaan tot fietsbaan

369.904

Revitalisering Wittemer Allee e.o.

100.000

Opwaardering fiets- en voetpadverbinding Eys - Gulpen

100.000

Regionale fietsverbinding van Geul tot Geleenbeek

187.956

1.251.000

Rehabiliteitsmaatregelen

240.000

240.000

240.000

240.000

Activeren: projectleiding

20.226

20.226

20.226

20.226

Investeringsplan straatverlichting

48.000

48.000

Centrumplan Gulpen 1e fase

380.000

Centrumplan Gulpen 2e fase

600.000

565.000

Activeren: projectleiding

23.170

23.170

23.170

23.170

Sanering en herinrichting Gulperberg

15.602

Activeren: projectleiding

23.170

23.170

23.170

23.170

Aanleg parkeerplaats Pendile Eys

22.583

Sportvelden

45.000

GVVP verkeersregelinstallatie Wahlwiller

200.000

Zelfsturing / burgerparticipatie: Evenementen terrein PartijWittem

250.000

Zelfsturing / burgerparticipatie: Pendile Eys
Zelfsturing / burgerparticipatie: kern Stokhem
Zelfsturing / burgerparticipatie: uitvoering MeswegFroweinweg

340.000

180.000
350.000
25.000

275.000

150.000

Totaal van de investeringen in maatschappelijk nut

4.267.611

3.780.566 1.431.566

66.566

TOTAAL

8.840.124

6.950.250 2.531.507

765.007
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De aanvraag van nieuwe kredieten, gerelateerd aan het gemeentelijk rioleringsplan vindt u in onderstaand overzicht:

Stokhem: Rehabilitatiemaatregel groot icm
afkoppelen verhard oppervlak 0,7 ha

Reeds
aanwezig
krediet in
jaarschijf
2020 en/of
jaarschrijf
2021
175.000

Jaarschijf
2020 / 2021:
uit GRP 2018
- 2022 (niet
eerder in
begroting
opgenomen)

Jaarschijf
2020:
extra krediet
aanvraag bij
begroting
2020
220.000

Slenaken: aanleg KRW-buffer 111 m3, Engelsdal
/ maatregelen wateroverlast Engelsdalweg

16.650

55.000

Epen: Julianastraat afkoppelen verhard oppervlak
1,26 ha (EP 5) naar Heerstraat ( deels
oppervlakkige afstroom, instroomputten, klein
gedeelte aanleg RWA leiding en aanleg RWAbuffer

126.000

50.000

Eys-Overeys: Transportriool door kern Eys en
afkoppelen verhard oppervlak
Partij: Afkoppelen verhard oppervlak Hub
Ortmansstraat en Julemontstraat 0,15 ha

1.219.000

37.500

Jaarschijf
2021:
extra krediet
aanvraag bij
begroting
2020)

Vervallen Toelichting aanvraag extra krediet 2020 2021 - 2022

In het GRP is uitgegaan van afkoppeling
van regenwater over maaiveld en
rechtstreekse afvoer naar
oppervlaktewater. Dit blijkt niet haalbaar en
het waterschap staat een rechtstreekse
afvoer zonder berging naar
oppervlaktewater niet toe. Hierdoor zijn
extra kosten nodig voor het aanbrengen
van een regenwaterriool en
regenwaterberging.
Extra budget is nodig voor het kunnen
aankopen van de benodigde percelen.
In het kader van de klimaatopgave kent het
Waterschap sinds april 2019 (nieuw Keur)
strengere eisen ten aanzien van het
afvoeren van afgekoppeld regenwater naar
oppervlaktewater. Hierdoor is extra budget
nodig om te voeldoen aan deze eis (extra
waterberging realiseren).
750.000

50.000

Jaarschijf
2022:
extra krediet
aanvraag bij
begroting
2020)

Aanvullend budget nodig voor het
aanleggen van een regenwaterriool en
regenwaterberging en het afkoppelen van
de Froweinweg.
In het kader van de klimaatopgave kent het
Waterschap sinds april 2019 (nieuw Keur)
strengere eisen ten aanzien van het
afvoeren van afgekoppeld regenwater naar
oppervlaktewater. Hierdoor is extra budget
nodig om te voeldoen aan deze eis (extra
waterberging realiseren).
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Partij: rehabilitatiemaatregel groot icm afkoppelen
Teventweg 0,4 ha (4000 m2)

100.000

Nijswiller: Kerkstraat, Op de Welsch,
Vossenstraat, Hofstraat, Schulsbergweg:
rehabilitatiemaatregel groot icm afkoppelen 1,11
ha

277.500

50.000

In het kader van de klimaatopgave kent het
Waterschap sinds april 2019 (nieuw Keur)
strengere eisen ten aanzien van het
afvoeren van afgekoppeld regenwater naar
oppervlaktewater. Hierdoor is extra budget
nodig om te voeldoen aan deze eis (extra
waterberging realiseren).
Anvullend budget nodig voor
rioolvervanging en aanleggen/compenseren
van regenwaterberging

110.000

Vervallen werkzaamheden:
Epen: Put 17198 bovenstroomse putdeksels
knevelen € 1.000
Partij: Pompcapaciteit doorvoer van 25 m3/uur
verhogen (hogere poc) € 5.000
Partij: verlagen doorvoer van 30 m3/uur naar 16
m3/uur € 5.000
Rioolrelining en reparaties - achterstallig 2016 t/m
2018

-1.000
-5.000
-5.000
250.000

Rioolrelining en reparaties uit inspecties 2019

150.000

Wateroverlast Kapelaan Houbenstraat

150.000

0 Jaarlijkse wordt een deel van het
rioolstelsel geinspecteerd. De
geconstateerd gebreken dienen hierna
gerepareerd te worden middels reliningen.
In het GRP is geen rekening gehouden met
deze maatregelen. Om achterstallig
onderhoud te voorkomen is het
wenselijk/noodzakelijk om deze
maatregelen uit te voeren. Dit bedrag is
benodigd voor de uitgevoerde inspecties in
2016 t/m 2018
Jaarlijkse wordt een deel van het
rioolstelsel geinspecteerd. De
geconstateerd gebreken dienen hierna
gerepareerd te worden middels reliningen.
In het GRP is geen rekening gehouden met
deze maatregelen. Om achterstallig
onderhoud te voorkomen is het
wenselijk/noodzakelijk om deze
maatregelen uit te voeren. Dit bedrag is
benodigd voor de uitgevoerde inspecties in
2019.
Door de hevige neerslag in 2018 hebben
bewoners in de Kapelaan Houbenstraat
wateroverlast gehad. Om dit voor de
toekomst zoveel mogelijk te voorkomen zijn
maatregelen benodigd.
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Rioolvervanging langs rijksweg N598

50.000

Afkoppelling parkeerterrein en pad nabij school

10.000

Rioolvervanging Prinses Ireneweg

75.000

Rioolvervanging Kuttingerweg

25.000

Rioolvervanging Hilleshagerweg

40.000

Aandeel in realisatie - maatregelen bestrijding
wateroverlast Gulpdal
Vervanging gemalen
Gulpen: Landsraderweg, parkeerplaats,
scholengemeenschap Sophianum en zwembad:
ombouw regenwaterstelsel mbt vuilafscheider
Rioolrelining en reparaties uit inspecties 2020

Maatregelen wateroverlast

Uit de inspecties blijkt dat he riool, gelegen
onder het fietspad, aan vervanging toe is.
Het is wenselijk om dit riool gelijk tijdig met
de reconstructie van de provinciale weg
door de provincie te vervangen.
In het kader van wateroverlast is het
wenselijk om ter hoogte van de voormalige
school regenwater af te koppelen van het
parkeerterrein in Slenaken.
Uit de inspecties blijkt dat het riool van
slechte kwaliteit is en vervanging is
noodzakelijk. Dit was niet voorzien in het
GRP.
Het riool is ter plaatse van slechte kwaliteit
en aan vervanging toe. Gemeente ontvangt
regelmatig klachten van bewoners. Dit was
niet voorzien in het GRP.
Het riool is ter plaatse van slechte kwaliteit
en aan vervanging toe. Gemeente ontvangt
regelmatig klachten van bewoners. Dit was
niet voorzien in het GRP.

250.000
255.165
34.000

-5.000
150.000

250.000

Jaarlijkse wordt een deel van het
rioolstelsel geinspecteerd. De
geconstateerd gebreken dienen hierna
gerepareerd te worden middels reliningen.
In het GRP is geen rekening gehouden met
deze maatregelen. Om achterstallig
onderhoud te voorkomen is het
wenselijk/noodzakelijk om deze
maatregelen uit te voeren. Dit bedrag is
benodigd voor de uitgevoerde inspecties in
2020.
In het kader van de klimaatsontwikkelingen
is het wenselijk om aanvullend budget
beschikbaar te hebben ovor het treffen van
maatregelen om wateroverlast te beperken.
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Mechelen: afkoppelen verhard oppervlak mr.
Beukenweg / Gronthofweg 0,81 ha

162.000

75.000

Wijlre: bijdrage OAS optimalisatie centrale berging
op de zuivering
Rioolreiniging en reparaties uit inspecties 2020

150.000

Maatregelen wateroverlast

250.000

TOTAAL EXTRA KREDIET AAVRAGEN IN 2020
VOOR DE JAARSCHIJVEN 2020 - 2021 - 2022

In het kader van de klimaatopgave kent het
Waterschap sinds april 2019 (nieuw Keur)
strengere eisen ten aanzien van het
afvoeren van afgekoppeld regenwater naar
oppervlaktewater. Hierdoor is extra budget
nodig om te voeldoen aan deze eis (extra
waterberging realiseren).
-500.000

505.165

1.175.000

1.260.000

475.000

-516.000
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2.8

Geprognosticeerde balans

In dit hoofdstuk is de geprognosticeerde balans opgenomen. Deze balans is extracomptabel tot stand
gekomen. In de eerste kolom cijfers zijn de balansstanden opgenomen zoals die in de jaarrekening
2018 waren opgenomen. Daarnaast zijn de geraamde balansstanden per einde boekjaar opgenomen.
De geprognosticeerde balans geeft inzicht in de ontwikkeling van het EMU-saldo voor de drie jaren
volgend op het begrotingsjaar. Meer informatie over het EMU-saldo treft u aan in de paragraaf
financiering.
ACTIVA

rekening 2018 begroting 2019 begroting 2020 begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023

VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa

84.477

93.160

74.044

63.611

53.178

42.745

Kosten sluiten geldlening

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84.477

93.160

74.044

63.611

53.178

42.745

Materiële vaste activa

35.518.232

35.696.613

39.753.879

47.277.272

52.150.271

52.602.753

Economisch nut

14.800.740

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

en saldo agio en disagio
Onderzoek en ontwikkeling
Bijdrage aan activa in
eigendom van derden

Economisch nut waarvoor
heffing kan worden geheven

17.118.508

Maatschappelijk nut

3.598.984

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

Financiële vaste activa

6.808.564

7.261.429

5.603.787

5.479.492

5.337.339

5.177.148

Kapitaalverstrekkingen

484.221

484.221

484.221

484.221

484.221

484.221

6.063.749

5.856.235

4.766.960

4.568.337

4.369.713

4.171.090

-560.421

-432.865

-321.482

-226.398

aan deelnemingen
Leningen aan deelnemingen
AF: Voorz. FA
Leningen aan woningcorp.

-704.029
942.123

893.027

893.027

842.299

789.887

735.735

22.500

27.945

20.000

17.500

15.000

12.500

0

0

0

0

0

0

42.411.273

43.051.202

45.431.710

52.820.375

57.540.788

57.822.646

Voorraden

530.149

456.074

393.165

261.362

0

0

Onderhanden werk en

530.149

456.074

393.165

261.362

0

0

Overig

0

0

0

0

0

0

AF: Voorz. bouwgr. expl.

0

0

0

0

0

0

Vorderingen

7.525.927

4.520.211

4.491.062

4.491.062

4.510.347

4.497.490

Vorder. openbare lichamen

Overige langl.leningen
Bijdragen activa derden
Totaal vaste activa
VLOTTENDE ACTIVA

bouwgronden in exploitatie

Vooruitbetalingen

3.752.773

3.259.612

3.338.914

3.338.914

3.312.480

3.330.103

Overige vorderingen

319.859

1.459.663

1.322.505

1.322.505

1.368.224

1.337.744

AF: Voorz. dub. deb. SOZA

-84.290

-76.146

-84.290

-84.290

-84.290

-84.290

AF: Voorz. dub. debiteuren

-86.067

-122.918

-86.067

-86.067

-86.067

-86.067

Staat der Nederlanden

3.623.652
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Liquide middelen
Kas en banksaldi
Overlopende activa
Totaal vlottende activa
Totaal activa

PASSIVA

53.401

0

0

0

0

0

513.098

187.599

281.398

281.398

250.132

270.976

8.622.575

5.163.884

5.165.625

5.033.822

4.760.479

4.768.466

51.033.848

48.215.086

50.597.334

57.854.197

62.301.267

62.591.112

rekening 2018 begroting 2019 begroting 2020 begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023

VASTE PASSIVA
Eigen vermogen

12.908.067

12.414.172

9.322.145

8.394.423

8.738.625

9.024.072

Algemene Reserve

10.056.728

9.509.054

7.816.880

7.305.290

7.833.541

8.333.743

2.851.339

2.905.118

1.505.265

1.089.133

905.084

690.329

-1.120.873

-403.661

-511.590

528.251

500.202

497.676

2.441.230

2.129.679

2.363.583

1.882.070

1.417.509

905.783

Ov. bestemmingsreserves
Rekeningresultaat
Voorzieningen
Verplichtingen/verliezen

413.360

0

89.584

753.969

Egalisatievoorzieningen

1.938.286

1.375.710

Langlopende schulden

31.363.819

28.109.326

33.267.141

40.893.398

45.552.371

46.028.691

31.363.819

28.109.326

29.202.353

27.037.495

24.869.095

22.725.479

4.064.788

13.855.903

20.683.276

23.303.212

- overige binnenl. sectoren

0

0

0

0

0

0

Door derden belegde gelden

0

0

0

0

0

0

Waarborgsommen

0

0

0

0

0

0

45.592.243

42.249.516

44.441.278

51.698.141

56.208.707

56.456.222

4.225.085

4.589.814

4.620.924

4.620.924

4.610.554

4.617.467

Risico's

Onderhandse leningen:
- binnenlandse banken en
financiele instellingen
- Nieuw aan te trekken leningen

Totaal vaste passiva

VLOTTENDE PASSIVA
Verplichtingen
Kasgeldleningen
Banksaldi

0
791.698

1.838.746

1.838.746

1.838.746

1.838.746

1.838.746

Overige schulden

3.433.387

2.751.068

2.782.178

2.782.178

2.771.808

2.778.721

Overlopende passiva

1.216.519

1.375.755

1.535.132

1.535.132

1.482.006

1.517.423

Totaal vlottende passiva

5.441.604

5.965.569

6.156.056

6.156.056

6.092.560

6.134.890

51.033.848

48.215.085

50.597.334

57.854.197

62.301.267

62.591.112

Totaal passiva

159

www.gulpen-wittem.nl

info@gulpen-wittem.nl

T: 14 043

www.ontdekgulpenwittem.nl
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