Agenda Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
Agenda bijeenkomst drie colleges
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De Koninklijke huiskamer
Bogenstraat 8
6017 AV Thorn
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Agenda bijeenkomst drie colleges
Agenda bijeenkomst drie colleges
1. Opening
2. Thema’s over de samenwerking naar aanleiding van vragen collegeleden
3. Rondvraag
4. Sluiting
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Voorstel Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
8 april 2015
Agendapunt 3
Van:

Voorstel tot kennisname P&C cyclus 2015
Dagelijks Bestuur Servicecentrum MER

Samenvatting:
De planning en control-cyclus Gemeenschappelijke regeling MER in 2015
bestaat uit diverse producten, waarvan de totstandkoming wordt gepland.

Voorstel:
Aan het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om kennis te nemen van de
planning van de planning en control cyclus in 2015.

Bijlagen:

Bijgevoegd:
Planningen Jaarwerkplan, begroting en jaarrekening

Ter inzage:
n.v.t.

1

Inleiding:
Inleiding:
In hoofdstuk 9 van “de Gemeenschappelijke Regeling MER (hierna GR-MER)” is bepaald dat de volgende P&C
producten moeten worden opgesteld:
 Jaarwerkplan (art. 18, GR-MER);
 Begroting (art. 19, GR-MER);
 Jaarrekening (art. 20, (GR-MER).
In de nota “Planning en control-cyclus, Gemeenschappelijke Regeling MER”, die op 19 april 2013 door het Dagelijks
Bestuur is vastgesteld, is de totstandkoming van de producten uit de planning en control cyclus globaal weergegeven.
In dit voorstel wordt deze planning gedetailleerder ingevuld voor het jaar 2015.
In de GR wordt het jaarwerkplan onderscheiden. De beantwoording van de vraag: “wat gaan we daarvoor doen?” in
de begroting en de uitwerking daarvan in het UitvoeringsProgramma Omgevingsdienst, beschouwen we als
jaarwerplan. Dit plan is aan de gemeenteraden ter informatie voorgelegd.

Centrale vraag:
Hoe verloopt de Planning en control cyclus van de Gemeenschappelijke Regeling MER in 2015?

Oplossingsrichting(en):

Planning Jaarwerkplan, begroting en jaarrekening
Jaarwerkplan
Planning op hoofdlijnen uit GR MER

Bron

Actie

Art. 18 lid 1 GR-MER
Art. 18 lid 2 GR-MER

Dagelijks Bestuur bereidt concept jaarwerkplan jaar X+1 voor
Dagelijks Bestuur legt concept jaarwerkplan ter informatie voor
aan colleges en raden
Raden reageren op concept jaarwerkplan

Art. 18 lid 3 GR-MER
Art. 18 lid 4 GR-MER

Datum

Algemeen Bestuur stelt jaarwerkplan vast en stuurt het aan
colleges

Vóór 1 maart
jaar X
Vóór 1 juni
jaar X
Vóór 15 juni
jaar X

Begroting
Planning op hoofdlijnen uit GR MER
Bron

Actie

Datum

Nieuwe WGR

Art. 19 lid 1 GRMER
Art. 19 lid 1 GRMER

Dagelijks Bestuur bereidt ontwerpbegroting jaar X+1
voor
Dagelijks Bestuur zendt ontwerpbegroting aan raden

Vóór 1 april jaar X

Vóór 15 april
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Art. 19 lid 2 GRMER
Art. 19 lid 3 GRMER
Art. 19 lid 4 GRMER
Art. 19 lid 5 GRMER

Deelnemende raden geven zienswijze op
ontwerpbegroting aan Dagelijks Bestuur
Dagelijks Bestuur zendt ontwerpbegroting inclusief
zienswijzen raden aan Algemeen Bestuur
Algemeen Bestuur stelt begroting vast en stuurt
afschriften aan gemeenten
Dagelijks Bestuur zendt vastgestelde begroting aan
Gedeputeerde Staten

Vóór 1 juni
jaar X
Vóór 15 juni
jaar X
Vóór 10 juli
jaar X
Vóór 1 augustus
jaar X

Vóór 1 augustus

Model-detailplanning Jaarwerkplan en begroting
Stap
nr.
1

Omschrijving

Datum

2.a
2.b
….
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Sessie afdeling X
Sessie afdeling Y
Etc.
Aanleveren bijdragen per afdeling aan directiesecretaris
Vervaardigen totaaldocument
Toezenden totaaldocument aan Directie en Ondernemingsraad
Bespreken totaaldocument in Directie
Verwerken opmerkingen Directie
Bespreken totaaldocument in Dagelijks Bestuur
Verwerken opmerkingen Dagelijks Bestuur
Verzenden totaaldocument aan raden
Verwerken zienswijzen raden en verzenden aan Algemeen Bestuur

12
13
14

Aanleveren basisgegevens aan afdelingen

Wie verantwoordelijk
MER-administratie
financiën
Afdelingshoofd X
Afdelingshoofd Y

26 januari

6 maart
Vóór 22 juni

Afdelingshoofd
Directiesecretaris
Directiesecretaris
Directiesecretaris
Directiesecretaris
Directiesecretaris
Directiesecretaris
Directiesecretaris
Directiesecretaris

Bespreken totaaldocument in Algemeen Bestuur
Vaststellen totaaldocument in Algemeen Bestuur

1 juli
1 juli

Directiesecretaris
Directiesecretaris

Verzenden vastgesteld document aan Gedeputeerde staten

Vóór 1
augustus

Directiesecretaris

Datum

Nieuwe WGR

Vóór 10 juli
jaar X+1
Vóór 15 juli
jaar X+1

Voor 15 april

2 februari
5/2 – 12/2
23 februari

Jaarrekening
Planning op hoofdlijnen
Bron

Actie

Art. 20 lid 1 en 2 GRMER
Art. 20 lid 3 GR-MER

Dagelijks Bestuur bereidt jaarrekening jaar X inclusief
controleverklaring voor
Algemeen Bestuur stelt jaarrekening vast

Art. 20 lid 3 GR-MER

Dagelijks Bestuur zendt vastgestelde jaarrekening aan
Gedeputeerde staten en doet mededeling van de
vaststelling aan de raden.

Voor 15 april
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Model-detailplanning
Stap
nr.
1
2.a
2.b
….
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Omschrijving

13

Verzenden vastgesteld document aan Gedeputeerde staten en
mededeling van vaststelling doen aan de raden

Aanleveren basisgegevens aan afdelingen
Sessie afdeling X
Sessie afdeling Y
Etc.
Aanleveren bijdragen per afdeling aan directiesecretaris
Vervaardigen totaaldocument
Toezenden totaaldocument aan Directie en Ondernemingsraad
Bespreken totaaldocument in Directie
Verwerken opmerkingen Directie
Bespreken totaaldocument in Dagelijks Bestuur
Verwerken opmerkingen Dagelijks Bestuur
Verzenden totaaldocument aan Algemeen Bestuur
Bespreken totaaldocument in Algemeen Bestuur
Vaststellen totaaldocument in Algemeen Bestuur

Datum

Wie verantwoordelijk
MER-administratie
Afdelingshoofd X
Afdelingshoofd Y

2 maart

15 april
Vóór 15 april

Afdelingshoofd
Directiesecretaris
Directiesecretaris
Directiesecretaris
Directiesecretaris
Directiesecretaris
Directiesecretaris
Directiesecretaris
Directiesecretaris
Directiesecretaris

Vóór 15 april

Directiesecretaris

Datum

Wie verantwoordelijk

9 maart
12 en 19 maart
30 maart

Rapportage
Model-detailplanning
Stap
nr.
1
2.a
2.b
….
3
4
5
6
7

Omschrijving

8
9

Verwerken opmerkingen Dagelijks Bestuur
Vaststellen totaaldocument in Algemeen Bestuur

Aanleveren basisgegevens aan afdelingen

MER-administratie

Sessie afdeling X
Sessie afdeling Y
Etc.
Aanleveren bijdragen per afdeling aan directiesecretaris
Vervaardigen totaaldocument
Bespreken totaaldocument in Directie
Verwerken opmerkingen directie
Bespreken totaaldocument in Dagelijks Bestuur

Afdelingshoofd X
Afdelingshoofd Y
31 juli

24 augustus

Afdelingshoofd
Directiesecretaris
Directiesecretaris
Directiesecretaris
Directiesecretaris

23 september

Directiesecretaris
Directiesecretaris

6 en 13 augustus
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Voorstel:
Aan het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om kennis te nemen van de planning van de planning en control cyclus
in 2015.
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Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
BESLUIT
Voorstel tot kennisname van de planning en control cyclus 2015 Servicecentrum
MER

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER,

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur,

BESLUIT:
Kennis te nemen van planning en control cyclus 2015.
Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 8 april 2015.
De voorzitter,

De directie,
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Voorstel Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
8 april 2015
Agendapunt 4
Van:

Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2014
Dagelijks Bestuur Servicecentrum MER

Samenvatting:

Het AB stelt conform artikel 20, lid 3, van de GR, uiterlijk 10 juli de
jaarrekening vast over het voorafgaande jaar. Daarmee wordt impliciet
decharge verleend aan uw DB. De jaarrekening 2014 is in concept
gereed en door de accountant gecontroleerd. Er is sprake van een
goedkeurende verklaring , zowel op het gebied van rechtmatigheid als
getrouwheid. Een rapport van bevindingen van de accountant is
bijgevoegd.

Voorstel:

1. De jaarrekening 2014 vaststellen.
2. In te stemmen met de resultaatbestemming zoals in de jaarrekening is
aangegeven.
3. Het DB te verzoeken de vastgestelde jaarrekening aan de
gemeenteraden van Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen en
Gedeputeerde Staten te verzenden.

Bijlagen:

Bijgevoegd:
- concept-jaarrekening 2014 (met bijlage 1)
- Bijlage 1: Jaarverslag Omgevingsdienst 2014
Ter inzage:
- rapport van bevindingen behorende bij de jaarrekeningcontrole door
de accountant en de controleverklaringen

1

Inleiding:
 In artikel 20, lid 3 van de GR staat vermeld dat het AB uiterlijk 10 juli de jaarrekening van het
voorafgaande jaar vaststelt.
 Volgens de WGR dient de jaarrekening voor 15 april aangeboden te worden aan de raden van de
deelnemende gemeenten.
Centrale vraag:
 Stelt uw AB voorliggende concept-jaarrekening 2014 met impliciet het voorstel tot
resultaatbestemming vast?
Oplossingsrichting(en):
 Per 1 september 2013 is de Omgevingsdienst van start gegaan binnen de GR Servicecentrum MER. Op
10 juli 2013 is de begroting 2013/2014 vastgesteld door het AB van de GR. Deze begroting is in 2014 2
keer gewijzigd. Een begrotingswijziging is vastgesteld door het AB op 24 maart 2014 en de
Bestuursrapportage 2014 (inclusief begrotingswijziging) is vastgesteld door het AB op 8 december
2014.
Jaarrekening 2014
 De jaarrekening is in concept gereed en besproken in het DB. Bijgaand treft u deze aan.
 De controle door de accountant heeft plaatsgevonden. Het rapport van bevindingen is bijgevoegd. Van
de accountant is een goedkeurende verklaring ontvangen, zowel op gebied van rechtmatigheid als
getrouwheid.
 De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 259.195. In hoofdstuk 2 van de rekening treft u een
toelichting hier op aan.
 Aan de opmerkingen uit de Managementletter 2014 (DB 29-1-2015) is invullingen gegeven.
Financiën:
1. Voorgesteld wordt het saldo ad € 259.195 gedeeltelijk toe te voegen aan een bestemmingsreserve
ICT (zaaksysteem) voor € 74.494, een algemene reserve te vormen voor € 100.000 en € 84.701
terug te betalen aan de moedergemeenten. De verdeling over de drie gemeenten is op basis van de
verdeelsleutel ‘ingebracht budget programma Omgevingsdienst’, waarop voor de gemeente EchtSusteren een bedrag ad € 16.209 in mindering is gebracht vanwege meerkosten kermissen in die
gemeente:
- Maasgouw
€ 34.192
- Echt-Susteren
€ 24.696 (€ 40.905 -/- € 16.209)
- Roerdalen
€ 25.813
2. Zie verder de jaarrekening 2014.
Onderbouwing voorgestelde resultaatbestemming
Gegeven de verwachting dat in 2015 grote uitgaven moeten worden gedaan voor ICT (aanschaf
zaaksysteem) en dus in juni/juli 2015 aan de raden van de drie deelnemende gemeenten een substantieel
2

krediet moet worden gevraagd, wordt vooruitlopend daarop een bestemmingsreserve ICT gecreëerd
vanuit de positieve resultaten die zijn gerealiseerd op de bedrijfsvoering gerichte programma’s (1 en 3) .
Het gaat dan om een totaal bedrag van € 74.494 (€ 25.003 + € 49.491). Deze bestemmingsreserve zal niet
toereikend zijn voor de investering en een aanvullend krediet zal dus nodig zijn. Wanneer er wordt besloten
voor een hogere terugbetaling aan de gemeenten, dan wordt de gevraagde bijdrage voor de investering
navenant hoger.
De GR heeft ultimo 2014 geen weerstandscapaciteit. Derhalve wordt voorgesteld van het resultaat op het
programma Omgevingsdienst een deel (€ 100.000) als buffer te reserveren, om eventuele tegenvallers in
de toekomst te kunnen opvangen. In het bedrijfsplan van de afdeling Omgevingsdienst is dit verder
uitgewerkt.
Daarnaast kan een bedrag ad € 84.701 worden terugbetaald aan de drie moedergemeenten.
Communicatie:
Communicatie vindt plaats na de vaststelling van deze jaarrekening.
Voorstel:
1. De jaarrekening 2014 vaststellen.
2. Accorderen van de resultaatbestemming zoals in de jaarrekening 2014 is aangegeven.
3. Het DB te verzoeken de vastgestelde jaarrekening aan de gemeenteraden van Maasgouw, EchtSusteren en Roerdalen en Gedeputeerde Staten te verzenden.
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Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
BESLUIT
vaststelling jaarrekening 2014

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER,

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur,

BESLUIT:
1. De jaarrekening 2014 vast te stellen.
2. Accorderen van de resultaatbestemming zoals in de jaarrekening 2014 is aangegeven.
3. Het DB te verzoeken de vastgestelde jaarrekening aan de gemeenteraden van Maasgouw, EchtSusteren en Roerdalen en Gedeputeerde Staten te verzenden.
Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 8 april 2015.

De voorzitter,

De directie,
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1. Inleiding
1.1 Ontwikkelingen Servicecentrum MER
Samenwerking met als doel kwaliteit borgen, efficiënter werken, de kwetsbaarheid van de drie gemeentelijke organisaties verminderen en de continuïteit verbeteren is een belangrijk programmapunt van de respectievelijke gemeenteraden, coalities en colleges.
Het Servicecentrum MER geeft vorm aan de samenwerking tussen de gemeenten Maasgouw, EchtSusteren en Roerdalen voor wat betreft bedrijfsvoering en backoffice dienstverlening.
De drie gemeenten willen autonoom blijven en zelf gemeentelijk beleid formuleren. Daarnaast wenst
iedere gemeente haar eigen service loket te behouden, zodat een inwoner altijd bij zijn eigen gemeente terecht kan.
Alle taken die vallen onder bedrijfsvoering of backoffice dienstverlening kunnen op de middellange
en lange termijn onder de gemeenschappelijke regeling worden gebracht.
Belangrijk hierbij is dat de gemeenschappelijke regeling het karakter krijgt en behoudt van een service center, een organisatie die dienstbaar is aan de drie gemeenten. Dit is een voorwaarde voor de
drie gemeenten om autonoom te blijven en de regiefunctie in te vullen.
Per 1 september 2013 is de afdeling Omgevingsdienst als onderdeel van het Servicecentrum gestart.
De overgang van vergunningen, toezicht en handhaving naar het Servicecentrum MEROmgevingsdienst stelt de MER gemeenten in staat te voldoen aan door het rijk opgelegde kwaliteitsdoelstellingen. De missie voor de MER-Omgevingsdienst is meer kwaliteit van dienstverlening tegen
minder kosten.
In 2014 hebben de drie colleges besloten om de afdeling Sociaal Domein onder te brengen in het
Servicecentrum MER. Dit besluit wordt geëffectueerd op 1 januari 2016. Het jaar 2015 wordt bestempeld als een overgangsjaar, waarin de voorbereidingen voor de nieuwe afdeling Sociaal Domein
zullen worden getroffen.
In 2014 hebben de drie colleges besloten om het haalbaarheidsonderzoek Bedrijfsvoering verder uit
te werken in een bedrijfsplan bedrijfsvoering. In dit bedrijfsplan zal aandacht worden besteed aan
het bedrijfsvoeringconcept, de hoofdprocessen in de bedrijfsvoering en de organisatie van de bedrijfsvoering.

1.2 Leeswijzer
Deze programmarekening is opgebouwd zoals het BBV1) dit voorschrijft. Het is gesplitst in een jaarverslag (hoofdstukken 1 tot en met 6) en jaarrekening (hoofdstukken 7 tot en met 12). Het jaarverslag is het beleidsmatige gedeelte. De jaarrekening het beheersmatige gedeelte.
Alleen de onderdelen van het BBV die van toepassing zijn op de Gemeenschappelijke Regeling (GR)
zijn opgenomen. In hoofdstuk 5 is per programma verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid
en de inzet van de budgetten op programmaniveau. In hoofdstuk 6 vindt de verantwoording plaats
op het niveau van de relevante voorgeschreven paragrafen.

1

) Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV)
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2. Rekeningsaldo 2014
De jaarrekening 2014 sluit af met een positief resultaat van € 259.195. Naast dit resultaat is ook de
reeds in de begroting 2014 geraamde taakstellende bezuiniging van in totaal € 219.646 gerealiseerd.
Het saldo is als volgt opgebouwd:
Programma

Saldo

1. Ontwikkeling Servicecentrum
2. Omgevingsdienst
3. Bedrijfsvoering

€
€
€

25.003
184.701
49.491

Totaal

€

259.195

Voor een nadere specificatie van de bovengenoemde resultaten wordt verwezen naar de toelichtingen van de onderscheiden programma’s.
Conform artikel 21, lid 1 beslist het Algemeen Bestuur of een batig saldo zal worden toegevoegd aan
reserves of geheel of gedeeltelijk zal worden uitgekeerd aan de deelnemers.
Gegeven de verwachting dat in 2015 grote uitgaven moeten worden gedaan voor ICT (aanschaf zaaksysteem) en dus in juni/juli 2015 aan de raden van de drie deelnemende gemeenten een substantieel
krediet moet worden gevraagd, wordt vooruitlopend daarop een bestemmingsreserve ICT gecreëerd
vanuit de positieve resultaten die zijn gerealiseerd op de bedrijfsvoering gerichte programma’s (1 en
3) . Het gaat dan om een totaal bedrag van € 74.494 (€ 25.003 + € 49.491). Deze bestemmingsreserve
zal niet toereikend zijn voor de investering en een aanvullend krediet zal dus nodig zijn. Wanneer er
wordt besloten voor een hogere terugbetaling aan de gemeenten, dan wordt de gevraagde bijdrage
voor de investering navenant hoger.
De GR heeft ultimo 2014 geen weerstandscapaciteit. Derhalve wordt voorgesteld van het resultaat
op het programma Omgevingsdienst een deel (€ 100.000) als buffer te reserveren, om eventuele
tegenvallers in de toekomst te kunnen opvangen. In het bedrijfsplan van de afdeling Omgevingsdienst is dit verder uitgewerkt.
Daarnaast kan een bedrag ad € 84.701 worden terugbetaald aan de drie moedergemeenten.
Voorstel
Voorgesteld wordt dit saldo voor een deel te reserveren en voor een deel aan de drie gemeenten uit
te keren.
Het saldo van programma 1 ad € 25.003 en het saldo van programma 3 ad € 49.491, dus samen
€ 74.494, wordt gereserveerd voor het deels financieren van een toekomstige investering i.v.m. ICT
(aanschaf zaaksysteem). In juni/juli 2015 wordt namelijk aan de raden van de drie gemeenten een
voorstel voorgelegd met het vragen van krediet voor een investering voor ICT. Voor een deel is dus
nu al ruimte hiervoor gereserveerd en zal deze bestemmingsreserve worden betrokken in de vraag
welk krediet aanvullend nog nodig is.
Voor programma 2 is bepaald dat er een bufferreserve kan worden gevormd die 3% van de salarislasten mag bedragen met een maximum van € 100.000 (zie Bedrijfsplan MER-Omgevingsrecht+, paragraaf 3.7.1). Met een salarissom van € 3,8 miljoen wordt dus de reservering gemaximeerd op
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€ 100.000. Een bufferreserve is wenselijk gezien de uitbreiding van taken die de MER te wachten
staat.
Het restant van het positief saldo op programma 2 (€ 84.701) kan worden terugbetaald aan de drie
moedergemeenten (o.b.v. verdeelsleutel ingebracht budget).
De verdeling over de drie gemeenten is:
- Maasgouw
€ 34.192 (33,88%)
- Echt-Susteren
€ 24.696 (40,54%)2
- Roerdalen
€ 25.813 (25,58%)

Resumé

Bedrag

Gerealiseerde resultaat

€

259.195

Voorstel bestemming:
Ten gunste van Algemene Reserve
Ten gunste van de bestemmingsreserve ICT (zaaksysteem)
Terugbetaling aan gemeenten

€
€
€

100.000
74.494
84.701

3. Auditing en control
Over het boekjaar 2014 heeft interne controle (IC) plaatsgevonden op de volgende activiteiten:
In- en uitdiensttreding personeel
Salarissen
Crediteuren
Inkoop en aanbestedingen
De externe controle is verricht door Deloitte accountants B.V. Voorafgaand aan de controle heeft
overleg plaatsgevonden over de wijze van verantwoorden in deze jaarrekening van de GR.
De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring voor getrouwheid en voor rechtmatigheid
verstrekt.

4. Financiële positie
De begroting 2013/2014 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 2 juli 2013. Daarna zijn twee
begrotingswijzigingen opgesteld.
De 1e begrotingswijziging betrof de raming van het restant van de transitiekosten Omgevingsdienst
ad € 132.254, welk werd gedekt uit het budget dat eind 2012 door de drie gemeenteraden is beschikbaar gesteld.
De 2e begrotingswijziging is opgesteld naar aanleiding van de Bestuursrapportage 2014. Deze rapportage bevatte de volgende categorieën bijstellingen:
2

Het totaal te verdelen bedrag is € 100.910. Op het bedrag voor de gemeente Echt-Susteren
(€ 40.905) is een bedrag ad € 16.209 in mindering gebracht i.v.m. een correctie op de kosten van
een aantal kermissen binnen die gemeente. Deze correctie vloeit voort uit een collegebesluit van
die gemeente in januari 2015 (na cijfermatige opmaak jaarrekening 2014 MER).
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De overheveling van de VVGB 3)-gelden van de gemeenten naar de begroting van het Servicecentrum;
De overheveling van een aantal andere budgetten van de gemeenten naar de begroting van het
Servicecentrum;
Een aantal bijstellingen van de begroting van het servicecentrum zoals de bijstelling van de autonome salariskosten als gevolg van de nieuwe CAO, welke volgens afspraak door de gemeenten
zal worden gecompenseerd.
Zowel de begroting als de begrotingswijzigingen zijn voor zienswijzen aangeboden aan de drie gemeenteraden.
De in deze jaarrekening 2014 gepresenteerde begrotingscijfers zijn met inbegrip van de mutaties als
gevolg van de twee vastgestelde begrotingswijzigingen.
De GR is grotendeels afhankelijk van de bijdragen die de drie deelnemende gemeenten verstrekken.
Een klein deel van de inkomsten wordt gegenereerd door werkzaamheden voor derden. De legesinkomsten worden berekend op basis van de legesverordeningen van de drie gemeenten. De inkomsten die voortvloeien uit de verstrekte omgevingsvergunningen komen ten gunste van de gemeenten.
De GR heeft per ultimo 2014, vóór bestemming van het gerealiseerde resultaat een reserve van
€ 304.393. Besluit het AB om van het gerealiseerde resultaat 2014 van in totaal € 259.195 een bedrag
van € 84.701 aan de gemeenten uit te betalen, dan is de totale reserve per ultimo 2014 € 219.692.

3

) VVGB = Verklaring van geen bezwaar. Per 1 januari 2014 wordt de vereiste verklaring van geen bedenkingen
(vvgb) voor het milieudeel van aanvragen om omgevingsvergunning afgeschaft. Als gevolg van het vervallen
van de vvgb, wordt het college van burgemeester en wethouders volledig het bevoegd gezag voor nagenoeg
alle voormalige provinciale inrichtingen. Op het college van burgemeester en wethouders rust dan de taak om
ook het milieudeel van de aanvragen om omgevingsvergunning volledig zelf te gaan toetsen en vergunnen. Ook
de handhavingsbevoegdheid wordt niet meer gedeeld met gedeputeerde staten. Al deze ‘nieuwe’ taken worden belegd bij de 29 opgerichte Regionale UitvoeringsDiensten (RUD’s)/Omgevingsdiensten die allen per 1
januari 2014 operationeel zijn.
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5. Programma’s
5.1 Programma Ontwikkeling Servicecentrum MER
5.1.1 Inleiding
Het programma ontwikkeling Servicecentrum MER bevat het budget voor de doorontwikkeling van
het Servicecentrum, kosten die worden gemaakt door de moedergemeenten om de
overgang van een taak naar het Servicecentrum voor te bereiden worden hierop geboekt. Het
betreft incidentele kosten.
De afdeling Omgevingsdienst is onderdeel van het Servicecentrum. De medewerkers zijn in hun functies geplaatst en gehuisvest in Heel. Ondersteuning door automatisering is georganiseerd, naast de
andere bedrijfsvoeringstaken. De bedrijfsvoeringstaken zijn verdeeld over de drie moedergemeenten. Voorbereidingen zijn gaande om andere taakgebieden over te laten gaan naar het Servicecentrum MER.
5.1.2 Wat wilden we bereiken?
De gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen willen zelfstandige regiegemeenten zijn. Om
deze taak ook in de toekomst te blijven uitvoeren betekent dit dat de gemeenten op een aantal gebieden krachten moeten bundelen in het Servicecentrum MER. Zo kan efficiencyvoordeel worden
behaald, kwaliteitsverbetering plaatsvinden, kwetsbaarheid worden verminderd en continuïteit worden verbeterd.
5.1.3 Wat hebben we daarvoor gedaan?
In de eerste helft van 2014 is gewerkt aan de voorbereidingen van samenwerking op het sociaal domein en bedrijfsvoering. Voor de afdeling Sociaal Domein is een transitiebudget bepaald. Dit maakt
geen onderdeel uit van de planning en control cyclus van het Servicecentrum MER, maar is onderdeel van de begroting /jaarrekening van de moedergemeenten.
Transitiebudget afdeling Omgevingsdienst
Voor de implementatie van het bedrijfsplan voor de afdeling Omgevingsdienst hebben de drie raden
in het najaar van 2012 een incidenteel budget van € 990.000 ter beschikking gesteld. Hiervan is
€ 645.000 geraamd voor automatisering en € 345.000 voor overige zaken. Dit laatste budget omvat
per 1 januari 2014 nog € 132.254. Dit bedrag is bij de 1e begrotingswijziging 2014 overgeheveld naar
het budget voor opleiding en ontwikkeling (zie toelichting onder hoofdstuk 9 met betrekking tot
vooruit ontvangen voorschotbedrag).
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5.1.4 Wat heeft het gekost?
Rekening
2013

Bedragen x € 1.000
Lasten
Directe lasten
Totale lasten
Baten
Bijdragen gemeenten
Eenmalig beschikbaar
Overige ontvangsten
Totale baten
Gerealiseerde saldo van
baten en lasten
Mutatie reservering
Gerealiseerde resultaat

Begroting
2014

Rekening
2014

€
€

295
295

€
€

157
157

€
€

105
105

€
€
€
€

90
213
18
321

- €
- €

25
132
157

- €
- €
- €

25
105
130

- €

26

-

- €

25

-

€

-

- €

25

-

- €

26 -

- €
-

Toelichting gerealiseerde saldo van baten en lasten € 25.003 (voordeel):
In 2014 is geen beroep gedaan op het budget van de externe adviseurs. Dit bedrag valt dus vrij in de
jaarrekening 2014.
Voorstel is het voordeel ad € 25.003 te reserveren in de bestemmingsreserve voor toekomstige investeringen in de ICT (denk aan aanbestedingstraject zaaksysteem dat momenteel loopt en waarover
voor de zomer 2015 een voorstel aan de drie raden zal worden voorgelegd, zie ook hoofdstuk 2).
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5.2 Programma afdeling Omgevingsdienst
5.2.1 Inleiding
De afdeling Omgevingsdienst is de eerste afdeling die in het Servicecentrum MER is ondergebracht.
Het takenpakket van de afdeling is bepaald aan de hand van de landelijke kwaliteitscriteria in combinatie met het huidige werkpakket en de ambitie per gemeente.
Daarnaast worden ook de plustaken onderscheiden. Het gaat dan om vergunningverlening, toezicht
en handhaving in relatie tot de APV, Drank- en Horecawet en een aantal bijzondere wetten.
5.2.2 Wat wilden we bereiken?
Het Bestuur van het Servicecentrum MER wil dat de Omgevingsdienst de landelijke vereiste kwaliteit
levert, dat de klantgerichtheid verder verbetert waarbij de kosten worden gereduceerd (de 3K’s).
Specifieker voor de uitvoering van de VTH-taken is het de gezamenlijke doelstelling dat door het verlenen van vergunningen en ontheffingen, het houden van toezicht op naleving van regels en waar
nodig het afdwingen daarvan de overlast wordt beperkt, de kwaliteit van de leefomgeving wordt
behouden en waar mogelijk verbetert en de veiligheid zo veel mogelijk wordt gewaarborgd. Dit zijn
immers de achterliggende doelstellingen van de wetten en regels die gelden binnen het Omgevingsrecht+.
5.2.3 Wat hebben we ervoor gedaan?
De MER-Omgevingsdienst heeft het uitvoeringsprogramma 2013/2014 gerealiseerd. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar het jaarverslag 2014 van de colleges van de MER gemeenten
(zie bijlage 1).
In de 1e begrotingswijziging 2013 is de taakstelling van € 137.129 verhoogd met een extra bedrag
van € 82.517. Dit omdat de MER-Omgevingsdienst verwachtte meer te kunnen besparen. Voor het
jaar 2014 was dus een besparing geraamd van afgerond. € 220.000. De Omgevingsdienst heeft in
2014 een besparing weten te realiseren van € 404.000. De taakstelling is gerealiseerd door te investeren in de (door)ontwikkeling van de eigen professionals om zo te besparen op (dure) inhuur. Daarnaast zijn meer inkomsten gerealiseerd door de netwerk RUD samenwerking (zie 5.2.4).
5.2.4 Wat heeft het gekost?
Taakstellende bezuiniging van € 220.000 is gerealiseerd door:
a. Kostenbesparing
De taakstelling is gerealiseerd door te investeren in de (door)ontwikkeling van de eigen professionals
om zo te besparen op (dure) inhuur.
b. Inkomsten derden
Ten opzichte van de begroting is in 2014 voor een bedrag ad € 62.000 meer inkomsten gegenereerd
uit derden. Dit wordt veroorzaakt door hogere opbrengsten van de gemeente Nederweert ad
€ 45.000 respectievelijk Leudal ad € 16.000.
CAO
Naar aanleiding van het principe akkoord over de autonome stijging binnen de CAO van gemeenteambtenaren van 1 januari 2013 tot 1 januari 2016, is berekend wat de impact is voor de salariskosten
over het jaar 2014 en 2015 voor het Servicecentrum MER. Voor 2014 is dit € 32.000 en voor 2015 en
volgende jaren € 80.000.
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VVGB-middelen
Sinds 1 januari 2014 is het bevoegd gezag voor de VVGB-inrichtingen van de provincie Limburg overgegaan naar de gemeenten. Vanuit het Gemeentefonds wordt, gerelateerd aan het aantal inrichtingen, budget beschikbaar gesteld en verdeeld over de gemeenten voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij deze bedrijven. Conform bestuurlijke afspraken kunnen de
werkzaamheden uitgevoerd worden door de MER- Omgevingsdienst, de RUD Limburg-Noord en de
gemeenten zelf.
Als onderdeel van deze werkzaamheden wordt in 2014 t/m 2016 in projectvorm een normalisatietraject doorlopen. De kosten van de reguliere werkzaamheden, het normalisatietraject en de projectkosten worden gefinancierd uit het VVGB-budget.
Op bestuurlijk niveau is besloten dat vergunningverlening (Wabo-breed) en toezicht (milieu) verplicht
wordt weggezet als uitbestedingsopdracht naar de RUD Limburg-Noord. De medewerkers van de
provincie Limburg die gerelateerd zijn aan vergunningverlening en milieutoezicht bij de VVGBinrichtingen worden geheel of gedeeltelijk ondergebracht bij de gemeente Roermond. Toezicht op de
overige aspecten en handhaving lag en blijft bij de gemeenten die bevoegd gezag zijn, bij de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen dus bij het Servicecentrum MER, afdeling Omgevingsdienst. Uitzondering hierop zijn de complexe RO-procedures. Deze worden uitgevoerd door de moedergemeenten. Tevens is bestuurlijk afgesproken dat vanuit de gemeenten jaarlijks een structurele
bijdrage wordt geleverd aan de RUD/Roermond.
De benodigde middelen voor de uitvoering van de taken door de afdeling Omgevingsdienst van het
servicecentrum in 2014 bedragen:
Totaal VVGB-budget 2014
€

72.931

Maasgouw
€

50.357

Echt-Susteren
€

13.892

Roerdalen
€

8.682

Naast deze middelen houden de gemeenten zelf middelen en verstrekken ze een bijdrage aan
RUD/Roermond en RUD-Limburg Noord.
Over de duur van het normalisatietraject, twee jaar in uitvoering (2015 geheel jaar, 2014 en 2016
half jaar), sluiten alle drie de gemeenten de normalisatie met een positief saldo af. Aansluitend resteert er jaarlijks eveneens een positief saldo.
Budget onrechtmatige bewoning Maasgouw
Via de Bestuursrapportage 2014 is een bedrag geraamd van € 34.060 ten behoeve van de aanpak van
onrechtmatige bewoning recreatiehuizen in de gemeente Maasgouw. Deze gemeente heeft ook het
bijbehorende budget hiervoor beschikbaar gesteld. De inzet van het budget ten behoeve van de inhuur van extra capaciteit voor de uitvoering van dit project is echter in 2014 niet nodig geweest.
Restant budgetten 2013
Daarnaast is in 2014 de vanuit het rekeningresultaat 2013 gevormde bufferreserve van € 24.914 aangewend ter gedeeltelijke dekking van kosten die nog uit 2013 stamden. Zie hiervoor de toelichting in
de Bestuursrapportage 2014.
Leges
Het opleggen van de leges blijft bij de moedergemeenten, daarom zijn er geen opbrengsten daarvoor
in de MER-begroting opgenomen.
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Rekening
2013

Bedragen x € 1.000
Lasten
Directe lasten
Loonkosten
VVGB-budget

€
€

Begroting
2014

165
1.365

Taakstelling bezuiniging
Totale lasten
Baten
Bijdragen gemeenten
o.b.v. verdeelsleutel ingebracht budget
Bijdragen gemeenten (1 op
1)
Bijdragen gemeenten
(VVGB)
Diensten voor derden
Overige baten
Totale baten
Gerealiseerde saldo van
baten en lasten
Mutatie reserve
Gerealiseerd resultaat

Rekening
2014

€
€
€
- €

695
4.435
73
220

€
€
€

438
4.388
-

€

-

€

1.530

€

4.983

€

4.826

-€

1.485

-€

4.781

-€

4.781

-

-€

38

-€

4

-

-€

73

-€

73

-€
-€
-€

61
18
1.564

- €
- €
-€

66
0
4.958

-€
-€
-€

129
0
4.986

-€

34

€

25

-€

160

-

-€

25

-€

25

-

-€

185

-€

34

Toelichting gerealiseerde saldo van baten en lasten van € 184.701 (voordeel):
Voor het jaar 2014 was een besparing geraamd van afgerond € 220.000. De Omgevingsdienst heeft in
2014 een besparing weten te realiseren van € 404.000. De taakstelling is voor het grootste deel gerealiseerd door te investeren in de (door)ontwikkeling van de eigen professionals om zo te besparen op
(dure) inhuur. Daarnaast zijn meer inkomsten gerealiseerd door de netwerk RUD samenwerking.
Voorgesteld is het voordeel ad € 184.701 als volgt te bestemmen (zie ook hoofdstuk 2):
a. Een storting in de algemene reserve van
€ 100.000
b. Terugbetaling aan de drie gemeenten van per saldo
€ 84.701
De verdeling over de drie gemeenten geschiedt o.b.v. de verdeelsleutel ingebracht budget. Deze
percentages worden toegepast op een te verdelen som van € 100.910. Daadwerkelijk wordt een bedrag van € 84.701 verdeeld, omdat voor de gemeente Echt-Susteren een bedrag ad € 16.209 in mindering wordt gebracht vanwege het collegebesluit om de meerkosten van kermissen aldaar te compenseren.
- Maasgouw
€ 34.192 (33,88% van € 100.910)
- Echt-Susteren
€ 24.696 (40,54% van € 100.910, minus € 16.209)
- Roerdalen
€ 25.813 (25,58% van € 100.910)
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5.3 Programma Bedrijfsvoering
5.3.1 Inleiding
In dit programma worden de structurele kosten geboekt voor bedrijfsvoering van het Servicecentrum
zoals de loonkosten directiesecretaris, secretariële ondersteuning en accountantskosten, etc. Een
deel van deze kosten zullen op termijn bij de moederorganisaties wegvallen.
5.3.2 Wat wilden we bereiken?
Een goede voorbereiding en opvolging van besluitvorming in, en ondersteuning op het gebied van
personeel, communicatie, informatie, automatisering, organisatie, financiën en facilitair, zodat de
afdeling(en) in het Servicecentrum MER hun doelstelling(en) kunnen behalen.
5.3.3 Wat hebben we daarvoor gedaan?
Ondersteunende bedrijfsvoeringstaken voor het Servicecentrum MER zijn uitgevoerd op het terrein
van P&O, financieel advies, communicatie, P&C en administratie. Dit is gebeurd ter ondersteuning
van de directie, de stuurgroep, het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van de GR MER.
5.3.4 Wat heeft het gekost?
In de overgangsperiode waar 2014 onder valt, worden de meeste ondersteunende taken voor het
Servicecentrum MER vanuit de moederorganisaties (Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen) geleverd, zoals hiervoor aangegeven. Hierbij geldt het gesloten beurzen principe.
In deze overgangsperiode geldt dat er zo min mogelijk budgettaire verstoring mag plaatsvinden.
Daarom is besloten om in de opstartfase vanuit de moedergemeenten geen overhead/indirecte kosten door te berekenen aan de MER. De diensten worden door de drie gemeenten geleverd vanuit de
bestaande capaciteit en de kosten worden door de moedergemeenten gedragen en op basis van
historie aan het product(en) omgevingsdienst toegerekend (in de eigen begroting).
Rekening
2013

Bedragen x € 1.000
Lasten
Directe lasten
Huur huisvesting
Loonkosten
Totale lasten
Baten
Bijdragen gemeenten
Bijdrage Mg tbv huur
Eenmalig beschikbaar
Totale baten
Gerealiseerde saldo van
baten en lasten
Mutatie reserves
Gerealiseerde resultaat

Begroting
2014

€
€
€
€

101
70
30
201

€
€
€
€

50
70
91
211

- €

10

-

-€

Rekening
2014

€
€
€
€

437
210
108
754

€
€
€
€

353
210
240
803

-

- €

49

-

-

-€

-

10

-

-€

49

-

€
€
€
€

379
210
124
713

€
€
€
€

353
210
150
713

-
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Toelichting gerealiseerde saldo van baten en lasten ad € 49.491 (voordeel):
Het voordelig resultaat op dit programma ad € 49.491 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere
onderhoudskosten ICT en reductie van personele kosten.
Voorstel is het voordelig resultaat ad € 49.491 te reserveren voor (gedeeltelijke) dekking van ICTkosten in de latere jaren. Samen met het voordelig resultaat van programma 1 (€ 25.003) wordt zo
een bestemmingsreserve gevormd van in totaal € 74.494 (zie ook hoofdstuk 2 en 5.1.4). In het voorstel dat voor de zomer 2015 aan de raden wordt gedaan voor het beschikbaar stellen van een investeringskrediet, zal met deze bestemmingsreserve rekening worden gehouden.
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6. Paragrafen
6.1 Inleiding
Hier zijn de paragrafen opgenomen waarin de beleidslijnen zijn vastgelegd met betrekking tot de
beheersmatige aspecten. Het doel van deze paragrafen is om onderwerpen die verspreid in de begroting staan, gebundeld weer te geven. Het betreft de verplichte paragrafen bedrijfsvoering, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen en financiering. De paragrafen verbonden partijen,
grondbeleid en lokale heffingen zijn niet van toepassing voor het Servicecentrum MER.

6.2 Paragraaf bedrijfsvoering
De paragraaf bedrijfsvoering heeft betrekking op alle ondersteunende taken die het Servicecentrum
MER uitvoert voor de eigen afdeling Omgevingsdienst, de Directie, het Algemeen Bestuur en het
Dagelijks Bestuur. Omdat de bedrijfsvoering samen uitgevoerd gaat worden met de drie gemeenten
is er voor gekozen om de activiteiten in totaliteit onder te brengen in een programma. Zie hiervoor
het programma Bedrijfsvoering. Vanuit dit programma wordt de bedrijfsvoering georganiseerd van
de Gemeenschappelijke regeling en in de toekomst ook de bedrijfsvoering van de drie moedergemeenten.

6.3 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing
Het weerstandsvermogen geeft aan hoe solide de financiële positie van het Servicecentrum MER is.
Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de weerstandscapaciteit af te zetten tegen de omvang
van de risico’s.
De risico’s die van belang zijn bij de bepaling van het weerstandsvermogen zijn de risico’s waarvoor
geen maatregelen zijn getroffenen die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële
positie.
De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover het Servicecentrum
MER beschikt om deze niet begrote kosten op te vangen. Het gaat dan bijvoorbeeld om reserves.
In de gemeenschappelijke regeling MER is bepaald (art. 21, lid 1a) dat er niet meer reserves worden
opgebouwd dan in het uiterste geval noodzakelijk is.
In het bedrijfsplan van de afdeling Omgevingsdienst is dit verder uitgewerkt in een reserve die 3%
van de salarislasten bedraagt met een maximum van € 100.000.
Per 1 januari 2014 en ook 31 december 2014 beschikt het Servicecentrum MER over een bestemmingsreserve van € 45.198. Dit betreft eerder van de gemeente Nederweert ontvangen bedragen
voor uitvoering van werkzaamheden die naar verwachting in 2016 worden uitgevoerd. Het gerealiseerde saldo van baten en lasten 2014 bedraagt € 259.195. Dit resultaat kan als in hoofdstuk 2 aangegeven en hieronder nog eens gepresenteerd worden bestemd (=voorstel ter besluitvorming aan
het Algemeen Bestuur).
Na resultaat bestemming en dus ook rekening houdend met een terugbetaling aan de MERgemeenten voor een bedrag van € 84.701, ziet de reservepositie per 1-1-2015 er dan als volgt uit:
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Reserve
Bestemmingsreserve (inkomsten Nederweert)

Bedrag per 1-1-2015
€
45.198

Algemene Reserve
Bestemmingsreserve voor ICT (zaaksysteem)

€
€

100.000
74.494

Totaal reserve

€

219.692

Het Servicecentrum heeft behoudens het hierboven genoemde bedrag geen weerstandscapaciteit.
Bij eventuele risico’s die zich daadwerkelijk voordoen zal een beroep worden gedaan op de weerstandscapaciteit van de drie moedergemeenten.
Risico’s conform het Bedrijfsplan OD (afwijkingen van landelijke maatlat)
Afwijken van de kwaliteitscriteria mag, mits gemotiveerd. Voor een aantal taken is de formatie van
de MER-Omgevingsrecht+ niet aangevuld tot de landelijke maatlat. Hieronder worden per taak de
argumenten toegelicht.
Toezicht en handhaving Ruimtelijke Ordening
Deze taak maakt onderdeel uit van integraal toezicht. Deze taak kan gecombineerd worden met de
taak toezicht en handhaving bouw en eventueel toezicht en handhaving milieu. Minimaal 2 toezichthouders zullen eerstgenoemde taak uitoefenen als onderdeel van een fulltime functie belast met
integrale controles.
Externe veiligheid
De taak wordt voor 0,4 fte geborgd. Er wordt hierbij een sterke link gelegd met de huidige workload.
Aangezien het ook deels een basistaak betreft kan een eventuele verdergaande borging via de netwerk-RUD worden voorzien.
Groen en ecologie
Deze taak wordt niet ingevuld in afwachting van verdere standpunten van het Rijk en de VNG ten
aanzien van deze taak.
Luchtkwaliteit
De taak wordt voor 0,4 fte geborgd. Ook hier wordt een sterke link gelegd met de huidige workload.
Ten aanzien van dit onderwerp kunnen, indien noodzakelijk, aanvullende afspraken gemaakt worden
met de netwerk-RUD.
Stedenbouw en inrichting openbare ruimte
Deze taak wordt in de gemeentelijke organisatie gelaten. Er wordt hier een sterke relatie gevoeld
met de ontwikkelkant binnen de gemeentelijke organisatie.
Exploitatie planeconomie
Hier geldt hetzelfde als bij laatstgenoemde taak.
Cultuurhistorie
Deze taak wordt voor 0,7 fte geborgd. Gelet op huidige workload is verdere ophoging niet noodzakelijk. Ook hiervoor kan, indien noodzakelijk, een verdere borging via netwerk-RUD worden gerealiseerd.
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Netwerk-RUD
Staatssecretaris Atsma heeft geconstateerd dat de netwerk-constructie op papier voldoet aan de
vereisten. Aangekondigd is dat in 2014 de werking van deze netwerk-RUD’s wordt geëvalueerd. De
MER-Omgevingsrecht+ participeert als serieuze en grote partner in de netwerk-RUD Limburg Noord.
Vanuit deze rol zullen wij ons inzetten om een succes te maken van de netwerk-RUD. Dit gelet op de
inhoudelijke, organisatorische en financiële voordelen ten opzichte van een klassieke RUD.

6.4 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
Deze paragraaf is aan de orde voor wat betreft de aanschaf van 2 nieuwe auto’s en 1 occasion in
2014. Bij deze deal is overigens de auto die oorspronkelijk van Roerdalen komt ingeruild. De totale
investering hiervan is € 73.107.
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6.5 Financiering
Rekening
Begroting
2013
2014
Bijdrage aan programma 1 (verdeling o.b.v. inwoneraantal)
Maasgouw
€
28
€
Echt-Susteren
€
38
€
Roerdalen
€
24
€
Totaal progr. 1
€
90
€

Rekening
2014

Bedragen x € 1.000

Bijdrage aan programma 2 (verdeling o.b.v. ingebracht budget)
Maasgouw
€
504
€
Echt-Susteren
€
609
€
Roerdalen
€
372
€
Totaal
€
1.485
€

8
10
7
25

€
€
€
€

8
10
7
25

1.620
1.938
1.223
4.781

€
€
€
€

1.620
1.938
1.223
4.781

Bijdrage aan programma 2 (1 op 1)
Maasgouw
€
Echt-Susteren
€
Roerdalen
€
Totaal
€

-

€
€
€
€

34
4
38

€
€
€
€

0
4
4

Bijdrage aan programma 2 (VVGB-budgetten)
Maasgouw
€
Echt-Susteren
€
Roerdalen
€
Totaal
€

-

€
€
€
€

50
14
9
73

€
€
€
€

50
14
9
73

1.485

€

4.892

€

4.858

320
147
96
563

€
€
€
€

320
147
96
563

2.032
2.109
1.339
5.480

€
€
€
€

1.998
2.109
1.339
5.446

Totaal programma 2

€

Bijdrage aan programma 3 (verdeling o.b.v. inwonersaantal)
Maasgouw
€
85
€
Echt-Susteren
€
21
€
Roerdalen
€
13
€
Totaal progr. 3
€
119
€
Totaal
Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Totaal bijdrage

€
€
€
€

683
757
467
1.907

€
€
€
€

Toelichting:
De financiering van de MER loopt via de bijdrage van de deelnemende gemeenten. In 2014 is geen
andere financiering aan de orde geweest.
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7. Recapitulatie programma’s
Programma
Bedragen x € 1.000

Begroot primitief

Lasten
Begroot bijgesteld

1. Ontwikkeling
2. Omgevingsdienst
3. Bedrijfsvoering

€
€
€

157
4.793
679

€
€
€

157
4.983
713

€
€
€

105
4.826
755

Totaal

€

5.629

€

5.853

€

5.687

Programma
Bedragen x € 1.000

Begroot primitief

Werkelijk

Baten
Begroot bijgesteld

Werkelijk

1. Ontwikkeling
2. Omgevingsdienst
3. Bedrijfsvoering

-€
-€
-€

157
4.793
679

-€
-€
-€

157
4.958
713

-€
-€
-€

130
4.987
804

Totaal

-€

5.629

-€

5.828

-€

5.921

Programma
Bedragen x € 1.000

Saldo
Begroot bijgesteld

Begroot primitief

Werkelijk

1. Ontwikkeling
2. Omgevingsdienst
3. Bedrijfsvoering

-

-€

25
-

-€
-€
-€

25
160
49

Totaal

-

-€

25

-€

234
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8. Balans per 31 december
31 december 2013

31 december 2014

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa (overige investeringen
met een economisch nut)

-

€

73.107

Totaal vaste activa

-

€

73.107

Uitzettingen met een rente typische looptijd
korter dan één jaar
Vorderingen op openbare lichamen

-

€

349.179

Uitzettingen in ’s Rijksschatkist met een rente
typische looptijd korter dan één jaar
Schatkistbankierrekening

-

-

Liquide middelen
Banksaldo

€

177.892

€

126.672

Overlopende activa

€

1.082.611

€

545.381

Totaal vlottende activa

€

1.260.503

€

1.021.232

Totaal generaal activa

€

1.260.503

€

1.094.339

31 december 2013

31 december 2014

Passiva
Vaste passiva
Eigen vermogen (algemene reserve)
Bestemmingsreserves
Gerealiseerd resultaat
Totaal vaste passiva

€

70.112

€
€

45.198
259.195

€

70.112

€

304.393

€

144.629

€

186.189

Overlopende passiva

€

1.045.762

€

603.757

Totaal vlottende passiva

€

1.190.391

€

789.946

Vlottende passiva
Vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
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Totaal generaal passiva

31 december 2013

31 december 2014

€

€

1.260.503

1.094.339
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9. Toelichting op de balans
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Inleiding
De jaarrekening is opgemaakt m.i.v. de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten daarvoor geeft.
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats o.b.v. historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld , worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s
die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij
voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als
gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbare volume, worden
sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij
moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie t.b.v. gepensioneerden en overlopende vakantiegeld- verlofaanspraken.
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen
voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld door reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.
Balans
Vaste activa
Materiële activa met economisch nut
Deze activa zijn gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Slijtende investeringen worden vanaf de maand volgend op de maand van ingebruikneming lineair afgeschreven naar
de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Voor
de afschrijving van de voertuigen is gerekend met een afschrijvingstermijn van 8 jaar.
Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is.
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Vlottende activa en passiva
Vorderingen en overlopende passiva
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is
een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald o.b.v. de ingeschatte
inningskansen.
Liquide middelen en overlopende posten
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.
Met het oog op de verplichting met betrekking tot het schatkistbankieren worden alle overtollige
middelen boven de grens van € 41.325 (0,75 % van het begrotingstotaal) dagelijks afgestort naar de
schatkist.
Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overige toelichting
ACTIVA
Materiële vaste activa
In verband met de aanschaf van een drietal auto’s (2 nieuwe en 1 occasion) is sprake van een boekwaarde per ultimo 2014 ad € 73.107.
Boekwaarde
31-12-2013

Boekwaarde
31-12-2014

Materiële vaste activa

€

-

€

73.107

Totaal

€

-

€

73.107

Verloopoverzicht materiële vaste activa
Totaal
Boekwaarde per 31-12-2013
Aanschaffingen

€
€
€

73.107
73.107

Desinvesteringen (boekwaarde)
Afschrijvingen
Duurzame waardeverminderingen

€
€
€

-

Boekwaarde per 31-12-2014

€

73.107
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Vorderingen op openbare lichamen
Per ultimo 2014 is sprake van een vordering op de gemeenten van in totaal € 349.179.
Boekwaarde
Boekwaarde
31-12-2013
31-12-2014
Vorderingen op openbare lichamen
€
€
349.179
Totaal

€

-

€

349.179

Op het moment van 31-12-2014 is de vordering als volgt te specificeren:
Specificatie vordering
Bedrag
Vordering op gemeente Maasgouw
€
133.968
Vordering op gemeente Echt-Susteren
€
35.432
Vordering op gemeente Roerdalen
€
26.530
Vordering op gemeente Leudal
€
39.563
Vordering op gemeente Nederweert
€
94.220
Vordering op gemeente Weert
€
13.264
Vordering op gemeente Valkenburg a/d Geul
€
6.202
Totaal
€
349.179

De post liquide middelen kan als volgt worden onderscheiden:
Boekwaarde
31-12-2013
Banksaldi
€
177.892

Boekwaarde
31-12-2014
€
126.672

Totaal

€

€

177.892

126.672

Overlopende activa
De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:
Boekwaarde
31-12-2013
Vooruitbetaalde bedragen
€
8.129
Nog te ontvangen bedragen
€
1.074.482

Boekwaarde
31-12-2014
€
62.633
€
482.748

Totaal

€

€

1.082.611

Specificatie nog te ontvangen
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen
Te verrekenen BTW(fiscus)

€
€
€

Bedrag
62.633
155.521
327.227

Totaal

€

545.381

545.381
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PASSIVA
Eigen vermogen
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:
Boekwaarde
31-12-2013

Boekwaarde
31-12-2014

Algemene reserve
Bestemmingsreserve (inkomsten Nederweert)
Gerealiseerde resultaat

€
€
€

70.112

€
€
€

45.198
259.195

Totaal

€

70.112

€

304.393

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de bestemmingen van reserve s gedurende het
jaar 2014:
Reserve

Saldo
31-12-2013

Toevoeging

Onttrekking

Bestemming
resultaat

Vermindering
dekking
afschrijving

Saldo
31-12-2014

Algemene reserve
Bestemmingsreserve
(inkomsten Nederweert)
Gerealiseerde resultaat

€
€

0
0

€
€

0
0

€
€

24.914
0

€
€

24.914
45.198

€
€

0
0

€
€

0
45.198

€

70.112

€

0

€

0

€

0

€

0

€

259.195

Totaal

€

70.112

€

0

€

24.914

€

70.112

€

0

€

304.393

Onder ‘te bestemmen resultaat’ staan de toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de
bestemming van het resultaat van het voorgaand boekjaar.
In 2016 wordt een onttrekking aan de bestemmingsreserve beoogd voor € 45.198 vanwege uitvoering
van werkzaamheden voor Nederweert. Van het gerealiseerd resultaat 2014 ad € 259.195 is het
voorstel € 100.000 als buffer te reserveren; € 74.494 als bestemmingsreserve te reserveren voor ICTinvestering in 2015 en € 84.701 terug te betalen aan de MER-gemeenten. Structurele toevoegingen en
onttrekkingen zijn nu verder niet voorzien.
Vlottende passiva (crediteuren)
Per ultimo 2014 is sprake van een saldo crediteuren ad € 186.189.
Boekwaarde
31-12-2013

Boekwaarde
31-12-2014

Vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

€

144.629

€

186.189

Totaal

€

144.629

€

186.189
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Overlopende passiva
De overlopende passiva geven het volgende beeld:
Boekwaarde
31-12-2013

Boekwaarde
31-12-2014

Nog te betalen bedragen
Vooruit ontvangen bedragen

€
€

359.972
685.790

€
€

263.596
340.161

Totaal

€

1.045.762

€

603.757

Specificatie van nog te betalen bedragen:
Specificatie nog te betalen

Bedrag

Detachering
Loonheffing
ABP
Diversen

€
€
€
€

24.450
165.262
52.901
20.983

Totaal

€

263.596

Toelichting vooruitontvangen voorschotbedrag
Vooruitontvangen voorschotbedrag

Bedrag

Vooruit ontvangen bedragen

€

340.161

Totaal

€

340.161

Op het einde van 2013 resteerde € 685.790 als vooruit ontvangen voorschotbedrag, waarvan € 553.536
voor ICT en € 132.254 voor transitie van de omgevingsdienst.
Op het bedrag van de transitie OD is € 105.346 afgeboekt waardoor hiervan € 26.908 resteert, welk in
2015 opnieuw beschikbaar wordt gesteld.
Van het bedrag bedoeld voor ICT is € 154.182 afgeboekt omdat niet alle initiële kosten in de
leaseconstructie konden worden ondergebracht. Daarnaast heeft er een positieve correctie van het
lease bedrag 2013 plaatsgevonden (€ 27.202) en is het leasebedrag 2014 afgeboekt (€ 113.302). Hierna
resteert € 313.253 voor ICT. Dit bedrag zal in 2015, 2016 en 2017 (restant) ingezet worden ten behoeve
van de leasekosten.
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10. Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
Exploitatie
(bedragen x € 1.000)

e

e

Jaarrekening
2013

Oorspronkelijke begroting 2014

1 wijziging
2014

2 wijziging
2014

Begroting
2014 na wijziging

Rekening
2014

Vergelijk begroting na wijziging
en rekening 2014

Lasten
Programma 1
Programma 2
Programma 3
Totaal lasten

€
€
€
€

295
1.530
201
2.026

€
€
€
€

25
4.793
692
5.510

€
€
€
€

132
0
0
132

€
€
€
€

0
190
21
211

€
€
€
€

€
105
€ 5.211
€
754
€ 6.070

-€
€
€
€

52
228
41
217

Baten
Programma 1
Programma 2
Programma 3
Totaal baten

€
€
€
€

321
1.564
211
2.096

-€
-€
-€
-€

25
4.793
692
5.510

-€
-€
-€
-€

132
0
0
132

€
€
-€
-€

0
165
21
186

-€
-€
-€
-€

-€
130
-€ 5.370
-€
803
-€ 6.303

€
-€
-€
-€

27
412
90
475

70

-€

0

-€

0

€

25

€

-€

-€

259

Gerealiseerde totaal
saldo van baten en
lasten

-€

157
4.983
713
5.853

157
4.958
713
5.828
25

234

Onttrekking aan
reserve
Programma 1
Programma 2
Programma 3
Totaal onttrekking

€
€
€
€

0
0
0
0

€
€
€
€

0
0
0
0

€
€
€
€

0
0
0
0

€
-€
€
-€

0
25
0
25

€
-€
€
-€

0
25
0
25

€
-€
€
-€

Storting in reserve
Programma 1
Programma 2
Programma 3
Totaal storting

€
€
€
€

0
0
0
0

€
€
€
€

0
0
0
0

€
€
€
€

0
0
0
0

€
€
€
€

0
0
0
0

€
€
€
€

0
0
0
0

€
€
€
€

0
70
0
0

€
€
€
€

0
70
0
0

70

€

0

€

0

€

0

€

0

-€

259

-€

259

Gerealiseerde resultaat

-€

0
95
0
95

€
-€
€
-€

In 2014 zijn er geen incidentele baten en lasten.
Voor een nadere toelichtging op de resultaten per programma wordt verwezen naar pagina 10 (programma 1) ; pagina 13 (programma 2) en pagina 15 (programma 3) van het jaarverslag.

11. Aanwending post onvoorzien
Niet van toepassing. Er is geen post ‘onvoorzien’ geraamd binnen de begroting.
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0
70
0
70

12. Wet Normering Topinkomens
Vanaf 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) van kracht. De WNT heeft als doel de
bezoldiging en ontslagvergoeding van topfunctionarissen binnen de (semi)publieke sector te normeren. Ook moet de bezoldiging openbaar gemaakt worden via de jaarrekening en melding bij de minister.
In het kader van de WNT worden de leden van het Algemeen Bestuur (AB) en Dagelijks Bestuur (DB)
van Servicecentrum MER aangemerkt als topfunctionarissen. De samenstelling van het AB en DB per
31 december 2014 was als volgt:
Gemeente Maasgouw

Gemeente Echt-Susteren

Gemeente Roerdalen

Dhr. S.H.M. Strous (DB) voorzitter
Dhr. M.H.E. Wilms (AB)
Dhr. J.A.L. Lalieu (AB)
Mw. A.C.H. Smeets-Palmen (AB)
Dhr. J.W.M.M.J. Hessels (DB)
Dhr. P.H.J. Pustjens (AB)
Dhr. J.J.M. Dijcks (AB)
Dhr. G.H.C. Frische (AB)
Dhr. J.M.C. Wackers (AB)
Dhr. PH.M. Ruijten (AB)
Mw. M.D. de Boer-Beerta (DB)
Mw. E.W.A.M Cuijpers (AB)
Dhr. J.G.A.M. den Teuling (AB)
Dhr. M.H. Verheijden (AB)
Dhr. C.T.G. Wolfhagen (AB)

De bestuursleden van het AB en DB hebben in 2014 geen bezoldiging en/of ontslagvergoeding ontvangen van Servicecentrum MER.
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Bijlage 1: Jaarverslag 2014 MER-Omgevingsdienst
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JAARVERSLAG MER-omgevingsdienst

2014

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

13.757

13.500
1.700
1.631

1.601

Klantcontacten in 2014

4.333

4.348

1.509

1.242

De specialisten dienstverlening van de MER-OD
hebben in 2014 weer veel klanten van
informatie voorzien. De klantcontacten met
onze burgers en bedrijven vormen in veel
gevallen het begin van een proces dat
uiteindelijk resulteert in het verlenen van een
vergunning, het behandelen van een klacht, het
houden van toezicht of het handhaven van een
overtreding. In 2014 was het aantal
telefonische, digitale en fysieke (balie)
klantcontacten nagenoeg conform verwachting.
Een zeer groot deel van de klantcontacten
verloopt daarnaast via schriftelijke weg.

737
523
204

1.212

300

376

Telefoon

224

E-mail

Onbekend

geraamd in 2014

De MER-Omgevingsdienst heeft in 2014 – in het 1e
volle jaar van haar bestaan – hard gewerkt aan het
adequaat afhandelen van alle klantvragen.
Gaandeweg het jaar lukte dat steeds beter. Met
name bij het tijdig beantwoorden van eenvoudige
klantvragen (binnen 24 uur) is veel vooruitgang te
zien. Door verbeteringen in de werkprocessen werd
in de 2e helft 2014 ook de termijn bij specialistische
en complexe vragen steeds vaker gehaald.

0,43 %
194

van rechtswege verleend
geraamd in
UP 2014

1.015

978

geraamd in 2014

641

953

geraamd in 2014

300

642

van afgegeven vergunningen

6

0

3

10%

> 2 <5 dagen

SPECIALISTISCH

8%

Onbekend
> 5 dagen

< 2 dagen

Onbekend

17%

24%

18%

direct

> 10 dagen

> 2 <5 dagen

34

38

De legesinkomsten liggen in de drie MER-gemeenten
hoger dan aanvankelijk begroot. Dit is een rechtstreeks
gevolg van het verlenen van meer vergunningen.
In Echt-Susteren zijn de extra legesinkomsten heel hoog.
Dit heeft vooral te maken met de verleende vergunningen
voor een substantieel aantal grote bouwprojecten.

Het aantal handhavingsbesluiten lag in
2014 nagenoeg op het niveau van de
voorgaande jaren. In Maasgouw ligt het
aantal bestuursdwangbesluiten (inclusief
bouwstop) iets hoger, in Echt-Susteren
het aantal dwangsombesluiten.
De meeste overtredingen werden
uiteindelijk n.a.v. deze besluiten
opgeheven, zodat het feitelijk toepassen
van bestuursdwang of het innen van de
dwangsommen niet noodzakelijk was.

Q4
Q3

10%

163
geraamd in UP in 2014

Bezwaar en beroep
27%

22%

34%
11

55%

52%

20%
gerealiseerd
in 2014

1.140
(=106% van jaarplanning)

(=310)

27%

> 5 <10 dagen

165

geraamd in UP in 2014

Juridische handhaving

APV vergunningen verleend in 2014

34%

norm:
< 5 dagen

norm:
< 48 uur

norm:
< 24 uur

Leges

1.429

< 5 dagen

516 (7,3%)

(=587)
(=226)

Het aantal meldingen/klachten
(bouwen, milieu, openbare
ruimte) lag in 2014 iets hoger dan
verwacht. De meldingen zijn
adequaat opgepakt door de
toezichthouders en boa’s van de
MER-Omgevingsdienst.
In 2014 is door de 4 organisaties
gewerkt aan het verbeteren van
het werkproces ‘afhandeling
klacht/melding’,

32%

29% 1.856 (26,3%)

4.683 (66,4%)

75%

realisatie versus geraamd

1.076
geraamd in UP in 2014

meldingen in 2014

COMPLEX

36%

(n=4.553)

14,9%

277

1.140
7%

11,5%

geraamd in 2014

geraamd in 2014

> 5 dagen

(n=1.089)

6,6%

Bestemmingsplan Archief

APV

Onbekend

(n=1.413)

306

952

MAKKELIJK
In het Uitvoeringsprogramma 2013-2014 was
rekening gehouden met 753 aanvragen
omgevingsvergunning.
Dit zijn vergunningen voor de activiteiten:
bouwen, ruimtelijke ordening, milieu, kappen,
slopen, monumenten en aanleg.
In 2014 zijn in alle MER-gemeenten meer
omgevingsvergunningen verleend dan verwacht
(130 meer). Dit kan deels worden toegeschreven
aan het lichte economische herstel.

296

Balie

Handhaving
2.016

Normen dienstverlening

Wabo Vergunningen verleend in 2014
363

Schriftelijk

5

172

1.982

van totaal aantal
klantcontacten

Uit deze gegevens blijkt dat in 2014
het aantal baliecontacten beperkt
is gebleven tot (gemiddeld over de
drie gemeenten) 11% van alle
klantcontacten.
In 2014 is een project gestart met
als doel het volledig organiseren
van het werken op afspraak met
de klant.

372

Wabo
onbekend

4

3

2

1

Balie

De vragen die door onze klanten worden gesteld, zijn zeer divers van
aard. De meeste vragen in 2014 hadden betrekking op de Wabo:
vragen over bouwplannen, vergunningplichtig of vergunningsvrij,
uitleg over het aanvraagformulier etc.
Ook de categorie vragen over de APV scoort erg hoog (met name
waren er veel vragen over evenementen).

454

362

883

253

geraamd op jaarbasis

vragen gesteld in 2014

1.362

3.864

4.903

4.853

geraamd in UP 2014

Het aantal bezwaar- en beroepzaken lag in 2014 in
totaliteit op het verwachte niveau. Wat opvalt is dat EchtSusteren wat achterblijft op de prognose en Roerdalen
wat meer juridische procedures kreeg te verwerken.
Voor Roerdalen is dit deels nog de nasleep van de
inhaalslag handhaving van de afgelopen jaren.
In Maasgouw bleef het aantal bezwaren tegen de
handhavingsbesluiten m.b.t. onrechtmatige bewoning
zeer beperkt.

27

18%
44%
BESTUURSDWANG

DWANGSOM

gerealiseerd
in 2014

65 (=87%)

56 (=94%)

44 (=151%)

Q2

477

656

507

708

445

700

In 2014 werden veel minder APV-vergunningen
verleend dan in de jaren daarvoor. Deels is dit toe
te schrijven aan een verminderd aantal
initiatieven over de volle breedte van de APV en
de bijzondere wetten (o.a. minder evenementen),
deels is dit al het gevolg van deregulering.
Bij het plannen van de verwachte aantallen APVvergunningen in het Uitvoeringsprogramma 20132014 is onvoldoende rekening gehouden met
deze dereguleringseffecten, hetgeen heeft geleid
tot een aanzienlijk verschil tussen planning en
werkelijke aantallen.
In 2014 is een begin gemaakt met een aantal
projecten, die zullen leiden tot verdere
deregulering van de APV.

geraamd in
UP 2014

Q1

De controleplanning is volledig gehaald in 2014. Zowel de geplande RUD-bedrijven (zwaardere categorie) als de MER-bedrijven zijn allemaal integraal
gecontroleerd. Bij de MER-bedrijven is in Maasgouw en Roerdalen zelfs een ‘plus’ gerealiseerd op de planning.

375

geraamd
op jaarbasis

integrale controles in 2014

€ 412.800

(= 113% van
jaarplanning)

€ 250.000

€ 166.300

€ 255.726

€ 720.586

€ 207.233

(=102%)
(+ € 5.726)

(=175%)
(+ € 307.786)

(=125%)
(+ € 40.933)

MER bedrijven
RUD (risicovolste) bedrijven

58
geraamd
op jaarbasis

58

42
(=100%)

17

(=247%)

(=100%)

126

37

126

37

(=100%)

77

35

(=100%)77

17

(=205%)
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Aan het algemeen bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling
Servicecentrum MER
Postbus 450
6100 AL ECHT
Datum

Behandeld door

Ons kenmerk

10maart2015

drs. D.O. Meeuwissen RA

31 13853590/2015.18547/
KST

Onderwerp

Controleverklaring jaarrekening 2014

Geacht bestuur,
Hierbij ontvangt u onze controleveridaring d.d. 10 maart 2015 bij de jaarrekening 2014 van uw
gemeenschappelijke regeling.
Wij hebben één exemplaar van de controleveridaring voorzien van een originele handtekening.
Dit exemplaar is ten behoeve van uw eigen archief. Het andere exemplaar van de
controleverklaring is voorzien van de naam van onze accountantspraktijk en de naam van de
accountant, echter zonder persoonlijke handtekening. Wij verzoeken u bij openbaarmaking van
de controleveridaring gebruik te maken van de exemplaren van de controleverklaring die niet is
voorzien van een persoonlijke handtekening. Dit conform het advies van de beroepsorganisatie
NBA ter vermij ding van fraude met handtekeningen van accountants.
Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat de bijgevoegde controleverklaring zonder
persoonlijke handtekening wordt opgenomen in de jaarstukken. Deze jaarstukken dienen te
worden uitgebracht overeenkomstig het aan ons voorgelegde definitieve concept, waarvan een
gewaarmerkt exemplaar is bijgevoegd. Overigens wijzen wij u erop dat onze bovengenoemde
toestemming vervalt in de situatie dat de jaarrekening niet ongewijzigd wordt vastgesteld door
het algemeen bestuur.

Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de ‘Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte
Nederland januari 2014’ gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24362837 van
toepassing.
Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te
Rotterdam onder nummer 24362853.
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Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Deloïtte.
2
10maart2015

Indien u deze jaarstukken inclusief controleveridaring opneemt op internet, dient u te
waarborgen dat de jaarstukken inclusief controleverklaring goed zijn afgescheiden van andere
informatie op de internetsite. Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarstukken in
niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op te nemen of door een waarschuwing op te
nemen indien de lezer de jaarstukken verlaat (“u verlaat de beveiligde, door de accountant
gecontroleerde jaarrekening”).
Overigens wijzen wij erop dat, indien tot de vergadering van het algemeen bestuur
omstandigheden blijken die aanpassing van de jaarrekening noodzakelijk maken, een dergelijke
aanpassing nog voor de vergadering van het algemeen bestuur moet worden gemaakt. Uiteraard
vervalt in die situatie onze bovengenoemde toestemming.
Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.
Over onze overige bevindingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening zullen wij u
separaat verslag uitbrengen.
Hoogachtend,
Deloitte Accountants B.V.

drs. D.O. Meeuwissen RA
Bijlagen:
Controleveridaring bij de jaarrekening 2014 in tweevoud (één getekend en één was getekend
exemplaar).

31 13853590/2015.18547/KST
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Controleverklaring van de onaffiankelijke accountant
Aan het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentmm MER te Echt.

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de (in de ‘Jaarstukken Servicecentmm MER 2014’ op de pagina’s 19 tot en met 26
opgenomen) jaarrekening 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER te
Echt gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en het
overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2014 met de toelichtingen, waarin
opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER is
verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met het in
Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, alsmede
voor het opstellen van hetjaarverslag in overeenstenmiing met het in Nederland geldende Besluit
begroting en verantwoording provincies en gemeenten.
Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als
de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde
baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming
betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving,
waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.
Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van de
baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale
overheden (Bado) en het d.d. 31 oktober 2013 door het algemeen bestuur vastgestelde
‘controleprotocol 20 13/2014 Gemeenschappelijke regeling MER’ en het Controleprotocol WNT.

Op alle opdrachten verricht door Deloifle zijn de ‘Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte
Nederland, januari 2014’ gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24362837 van
toepassing.
Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te
Rotterdam onder nummer 24362853.
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2

Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze
controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrij ging van controle-ïnformatie
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als
gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld
daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties,
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.
Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over
de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling.
Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de
redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
De financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het d.d. 31 oktober 2013 door het
algemeen bestuur vastgestelde ‘controleprotocol 2013/2014 Gemeenschappelijke regeling
MER’.
De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor
onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, Op basis van artikel
2, lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur bij besluit van 31 oktober
2013 vastgesteld. Wij houden ook rekening met afwijkingen enlof mogelijke afwijkingen die
naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel
zijn. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de
toleranties gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum
IVIER een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over
2014 als van de activa en passiva per 31 december 2014 in overeenstemming met het Besluit
begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

31 13853590/2015.18547/KST
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Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2014 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn
gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving,
waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover
wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.
Venlo, 10maart2015
Deloitte Accountants B.V.

drs. D.

.

Meeuwissen RA

3113853590/2015. 18547/KST
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER te Echt.

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de (in de ‘Jaarstukken Servicecentrum MER 2014’ op de pagina’s 19 tot en met 26
opgenomen) jaarrekening 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER te
Echt gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en het
overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2014 met de toelichtingen, waarin
opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER is
verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met het in
Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, alsmede
voor het opstellen van hetjaarverslag in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit
begroting en verantwoording provincies en gemeenten.
Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als
de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde
baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming
betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving,
waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.
Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van de
baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale
overheden (Bado) en het d.d. 31 oktober 2013 door het algemeen bestuur vastgestelde
‘controleprotocol 2013/2014 Gemeenschappelijke regeling MER’ en het Controleprotocol WNT.
Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte
Nederland, januari 2014’ gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24362837 van
toepassing.
Deloiffe Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te
Rotterdam onder nummer 24362853.
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Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze
controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrj ging van controle-informatie
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als
gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld
daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties,
gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.
Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over
de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling.
Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de
redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
De financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het d.d. 31 oktober 2013 door het
algemeen bestuur vastgestelde ‘controleprotocol 2013/2014 Gemeenschappelijke regeling
MER’.
De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor
onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel
2, lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur bij besluit van 31 oktober
2013 vastgesteld. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die
naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel
zijn. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de
toleranties gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum
MER een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over
2014 als van de activa en passiva per 31 december 2014 in overeenstemming met het Besluit
begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

31 13853590/2015.18547/KST
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Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2014 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn
gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving,
waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover
wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Venlo, 10maart2015
Deloitte Accountants B.V.
Was getekend:

drs. D.O. Meeuwissen RA

31 13$53590/2015.18547/KST

Voorstel Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
8 april 2015
Agendapunt 5
Van:

Voorstel tot aansluiten bij het Inkoopcentrum Zuid [ICZ]
Dagelijks Bestuur Servicecentrum MER

Samenvatting:

Het Servicecentrum MER (SC-MER) wil zich aansluiten bij de
coöperatieve vereniging van aanbestedende diensten, het
Inkoopcentrum Zuid en kan dan profiteren van de kennis en kunde van
het Inkoopcentrum , alsmede van de producten die het centrum voor
haar leden reeds in concurrentie in de markt heeft gebracht. Bovendien
kan het Inkoopcentrum als flexibele schil dienst dien bij gebrek aan
inkoopcapaciteit.

Voorstel:

Aan het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:
- het Servicecentrum MER aan te sluiten bij het Inkoopcentrum
Zuid;
- het SC-MER te laten vertegenwoordigen door een lid dat al
zitting neemt in de ledenvergadering namens een van de
gemeenten uit de GR-MER.

Bijlagen:

Bijgevoegd: -Ter inzage: --
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Inleiding:
Het Service centrum MER is als gemeenschappelijke regeling een aanbestedende dienst in de zin van de
Aanbestedingswet 2012 en De Europese Richtlijn Aanbesteden. Het inkoopbeleid van de gemeente EchtSusteren is voorlopig ook voor het Servicecentrum vastgesteld. Zeker na het onderbrengen van de 3-D’s in
de MER zal het servicecentrum veelvuldig aanbestedingsprocedures dienen uit te voeren. Deze
aanbestedingsprocedures worden namens de MER gemeenten mede begeleid door een ingehuurde
inkoopmedewerker van de coöperatieve vereniging van aanbestedende diensten u.a., Het Inkoopcentrum
Zuid.
Twee van de drie samenwerkende gemeenten zijn aangesloten bij de coöperatieve vereniging van
aanbestedende diensten, het Inkoopcentrum Zuid (ICZ) en kunnen daardoor profiteren van de kennis en
kunde van het Inkoopcentrum , alsmede van de producten die het centrum voor haar leden reeds in
concurrentie in de markt heeft gebracht. Bovendien kan het Inkoopcentrum als flexibele schil dienst doen
bij gebrek aan inkoopcapaciteit. In de derde gemeente wordt besluitvorming over aansluiting voorbereid.
Wanneer de drie gemeenten aangesloten zijn bij het Inkoopcentrum Zuid (ICZ) kan het Servicecentrum
zonder extra kosten ook aansluiten. Hiervoor dient wel expliciet een besluit te worden genomen. In dit
besluit moet ook worden aangegeven wie het Servicecentrum vertegenwoordigd in de algemene
ledenvergadering van het Inkoopcentrum Zuid.
Centrale vraag:
Sluit het Servicecentrum MER aan bij het Inkoopcentrum Zuid (ICZ) en wie vertegenwoordigd het
Servicecentrum in de Algemene ledenvergadering?

Oplossingsrichtingen:
Aansluiting ICZ
Omwille van de uniformiteit en ter borging van de inkoopkennis en –kunde, alsmede om tegen gunstigere
condities afnemen van producten die reeds in de vorm van een raamovereenkomst door ICZ in de markt
zijn gezet (waaronder ICT diensten en producten, telefonie, energie, kantoormaterialen enz) is het gewenst
dat ook het Servicecentrum MER als aanbestedende dienst toetreedt en lid wordt van de coöperatieve
vereniging van aanbestedende diensten u.a., het Inkoopcentrum Zuid.
Vertegenwoordiging SC
Het ICZ is een coöperatieve vereniging u.a. met een Dagelijks Bestuur en een ledenvergadering. De leden
vergaderen 3x per jaar. Vaste onderwerpen (cf. de statuten) zijn; begroting, jaarrekening, contributie en
toetredingsbijdrage alsook de voortgang en ontwikkelingen binnen de coöperatie en inkoop.
De MER gemeenten die aangesloten zijn bij het inkoopcentrum, zijn door vertegenwoordigd in de
algemene ledenvergadering. Om pragmatische redenen wordt voorgesteld om het SC-MER in de
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ledenvergadering te laten vertegenwoordigen door een lid dat al zitting neemt in de ledenvergadering
namens een van de gemeenten uit de GR-MER.
Financiën:
De financiële consequenties zijn op het moment van schrijven van dit voorstel nog niet helder.
Een en ander is afhankelijk van het al dan niet toetreden van de gemeente Maasgouw tot het
Inkoopcentrum Zuid. Indien Maasgouw toetreedt zijn er geen financiële consequenties, omdat dan alle drie
de MER-gemeenten lid zijn van het Inkoopcentrum Zuid. Hiervoor wordt besluitvorming in Maasgouw
voorbereid.
Mocht Maasgouw echter niet toetreden tot het Inkoopcentrum Zuid dan komen de kosten van toetreding,
zijnde de eenmalige entreebijdrage en de jaarlijkse contributie bijdrage ten laste van het Servicecentrum
MER.
Het eerste jaar bedragen de kosten exclusief BTW € 9.500,00 (entreebijdrage+contributie) en ieder volgend
jaar structureel exclusief BTW € 7.500,00 contributie.

Voorstel:
Voorgesteld wordt om:
- Te besluiten aan te sluiten bij het Inkoopcentrum Zuid;
- het SC-MER te laten vertegenwoordigen door een lid dat al zitting neemt in de ledenvergadering
namens een van de gemeenten uit de GR-MER.
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Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
BESLUIT
Voorstel tot aansluiten bij het Inkoopcentrum Zuid [ICZ]

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER,

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur,

BESLUIT:
-

het Servicecentrum MER aan te sluiten bij het Inkoopcentrum Zuid;
het SC-MER te laten vertegenwoordigen door een lid dat al zitting neemt in de ledenvergadering
namens een van de gemeenten uit de GR-MER.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 8 april 2015.

De voorzitter,

De directie,
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BEVOEGDHEDENBESLUIT
Gemeenschappelijke Regeling MER
Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling MER;
gelet op artikel 33 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
gelet op artikel 7, lid 2 van de gemeenschappelijke regeling MER;
gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 29 juni 2015;

Besluit:
vast te stellen het volgende bevoegdhedenbesluit:
Artikel 1 Bevoegdheden
Voor zover die bevoegdheden niet reeds zijn toegekend bij de Wet gemeenschappelijke regeling of bij
of krachtens een bijzonder wettelijk voorschrift zijn, aan het Dagelijks Bestuur de volgende
bevoegdheden overgedragen:
a. het voeren van rechtsgedingen, het instellen van alle rechtsmiddelen en arbitrage in alle instanties
zowel eisend en verwerend;
b. het (schriftelijk of mondeling) naar voren brengen van de zienswijze en bedenkingen tegen
voorgenomen besluiten van bestuursorganen, indien deze gelegenheid of dit recht aan het
samenwerkingsorgaan of een van zijn bestuursorganen toekomt;
c. het nemen van besluiten tot het aangaan, wijzigen of beëindigen van privaatrechtelijke
overeenkomsten voor zover dit binnen het gestelde van de begroting blijft;
d. het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen in het kader van het aangaan, beëindigen en
wijzigen van de onder c genoemde privaatrechtelijke overeenkomsten;
e. het vergoeden van schade voortvloeiend uit het aangaan, wijzigen en beëindigen van
privaatrechtelijke overeenkomsten;
f. het toekennen van een schadevergoeding uit onrechtmatige daad.
Artikel 2 Algemene beperking
De in artikel 1 bedoelde bevoegdheden kunnen slechts worden uitgeoefend, voor zover blijkens de
door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting voldoende financiële middelen beschikbaar zijn
gesteld en voor zover deze niet zijn uitgeput en voor zover deze bevoegdheden passen binnen door
het Algemeen Bestuur vastgestelde beleidskaders.
Artikel 3 Voorwaarden
Aan de uitvoering van de bevoegdheden zijn de volgende voorwaarden verbonden:
a. Het Dagelijks Bestuur verschaft het Algemeen Bestuur minimaal twee keer per jaar inlichtingen over
de uitoefening van de aan hen toegekende bevoegdheden;
b. Het Algemeen Bestuur kan de overdracht van bevoegdheden te allen tijde beëindigen.
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Artikel 4 Mandaat
Het Dagelijks Bestuur kan de uitoefening van de in dit besluit genoemde bevoegdheden onder het
stellen van nadere regels opdragen aan door hem aan te wijzen ambtenaren.
Artikel 5 Mandaatbesluit
Aan het Dagelijks Bestuur wordt de bevoegdheid toegekend om in naam van het Algemeen Bestuur
beroep in te stellen dan wel bezwaar te maken indien ingevolge een wettelijk voorschrift aan het
samenwerkingsorgaan of een van zijn bestuursorganen een recht van beroep hetzij een recht bezwaar
te maken toekomt.
Artikel 6 Evaluatie
Het Dagelijks Bestuur brengt een jaar na inwerkingtreding van dit bevoegdhedenbesluit aan het
Algemeen Bestuur verslag uit over de doeltreffendheid en effecten van dit besluit in de praktijk.
Artikel 7 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.
Artikel 8 Citeertitel
Dit besluit kan worden aangehaald als bevoegdhedenbesluit Servicecentrum MER.
Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke
regeling MER op 2 juli 2015

Het Algemeen Bestuur

De voorzitter,

De directie,
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Gemeenschappelijke
Regeling MER

1

De colleges van de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen, ieder voor zover het
hun eigen bevoegdheden betreft;
overwegende dat per 1 januari 2015 een wijziging van de Wet gemeenschappelijke
regelingen (Stb. 2014, 306) in werking is getreden en dat ingevolge deze wetswijziging
gemeenschappelijke regelingen binnen een jaar na de inwerkingtreding dienen te voldoen aan
de gewijzigde wet;
overwegende dat de gemeenteraden van de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en
Roerdalen toestemming hebben verleend voor het wijzigen van deze regeling door de
colleges van die gemeenten;
gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de Algemene wet
bestuursrecht en de Archiefwet;

Besluiten:
De Gemeenschappelijke Regeling MER per 1 januari 2016 te wijzigen en te lezen als volgt:

Hoofdstuk 1

Algemene bepalingen

Artikel 1
Begripsbepalingen
1. In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder:
a. De Wet: Wet gemeenschappelijke regelingen.
b. Deelnemende gemeenten: De gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen.
c. De regeling: Gemeenschappelijke Regeling MER.
d. Taakvelden: De gemeentelijke back office dienstverlening en de bedrijfsvoering.
e. Gemeenschappelijke Regeling MER: Het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 2
van deze regeling.
Artikel 2
Openbaar lichaam
1. Er is een openbaar lichaam als bedoeld in artikel 8, eerste lid van de Wet,
met de naam Gemeenschappelijke Regeling MER.
2. Het openbaar lichaam is gevestigd te Echt.
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Hoofdstuk 2

Belangen, uitgangspunten/kaders, taken en
bevoegdheden

Artikel 3
Belangen en uitgangspunten/kaders
1. Gemeenschappelijke Regeling MER behartigt de gemeenschappelijke en afzonderlijke
belangen van de deelnemende gemeenten op back office dienstverlening en de
bedrijfsvoering. De deelnemende gemeenten werken daarbij vooralsnog samen op
het gebied van Omgevingsrecht, Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en bijzondere
wetgeving. De gemeenten hebben de intentie om de samenwerking naar meer terreinen uit
te breiden.
2. Bij de behartiging van de belangen uit het voorgaande lid handelt Gemeenschappelijke
Regeling MER volgens de uitgangspunten en kaders zoals vastgesteld in het door de drie
colleges afgesloten “Convenant samenwerking gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en
Roerdalen” van 12 juli 2011.
Artikel 4
Taken en bevoegdheden
1. Gemeenschappelijke regeling MER verricht alle uitvoerende taken en verzorgt of
ondersteunt het operationeel beleid van Gemeenschappelijke regeling MER en/of de
deelnemende gemeenten op de taakvelden back office dienstverlening en bedrijfsvoering.
Ter uitvoering hiervan zijn de colleges van burgemeester en wethouders van de
deelnemende gemeenten bevoegd om taken en bevoegdheden over te dragen aan
Gemeenschappelijke regeling MER.
2. Voorts is Gemeenschappelijke regeling MER belast met:
a. Het opstellen van verweerschriften tegen bezwaar- en beroepschriften. Het beslissen
op bezwaarschriften voor zover het betrekking heeft op het werkgebied van
Gemeenschappelijke regeling MER vindt plaats door de afzonderlijke colleges van de
deelnemende gemeenten.
b. Afhandeling van klachten voor zover deze betrekking hebben op
Gemeenschappelijke regeling MER.
c. Registratie, afhandeling, voortgangsbewaking en archivering ten aanzien van
(digitale)aanvragen, verzoeken, correspondentie en overige post ten aanzien van de
werkzaamheden voortvloeiende uit de taken en bevoegdheden.
3. Gemeenschappelijke regeling MER draagt zorg en is verantwoordelijk voor de
voorbereiding van de taken genoemd onder het eerste en tweede lid en doet daartoe
voorstellen aan de colleges of als de gemeenteraden de beslissingsbevoegdheid hebben,
via de colleges aan de gemeenteraden.
4. De specificatie en wijze van uitvoering van de taken en bevoegdheden als genoemd in het
eerste lid en de daaraan verbonden kosten per deelnemer worden in 'Jaarwerkplannen', ex
artikel 18 van deze regeling, tussen ieder van de deelnemers en het Algemeen Bestuur van
Gemeenschappelijke regeling MER vastgelegd in een (deel)overeenkomst van opdracht.
5. Het Algemeen Bestuur kan besluiten dat Gemeenschappelijke Regeling MER, bij
samenwerkingsovereenkomst en onder door hem te stellen voorwaarden, één van de in
het eerste lid genoemde taken verricht ten behoeve van andere instanties of van buiten het
verzorgingsgebied van deze regeling gelegen gemeenten die daartoe een verzoek doen.
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Hoofdstuk 3

Het Algemeen Bestuur

Artikel 5
Samenstelling
1. Het Algemeen Bestuur bestaat uit de 3 colleges van de deelnemende gemeenten
(maximaal 19 leden), maximaal 7 leden per deelnemende gemeente, waaronder de
voorzitter.
2. Het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur eindigt op het tijdstip waarop de
zittingsperiode van het college afloopt.
3. Het lidmaatschap eindigt tevens bij beëindiging van het lidmaatschap van het college
waaruit het lid is aangewezen.
4. Indien tussentijds een zetel van een lid van het Algemeen Bestuur vacant komt, wijst het
college van de betreffende gemeente zo spoedig mogelijk een nieuw collegelid aan.
5. Bij het bestaan van een vacature blijven de resterende bestuursleden bevoegd besluiten te
nemen.
Artikel 6
Werkwijze
1. Het Algemeen Bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls als de
voorzitter dit nodig acht of als de meerderheid van de deelnemende gemeenten in het
Algemeen Bestuur daarom vragen onder schriftelijke opgave van de te behandelen
onderwerpen.
2. In het Algemeen Bestuur heeft elke deelnemende gemeente één stem.
3. Het Algemeen Bestuur stelt voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden een
reglement van orde vast.
Artikel 7
Taken en bevoegdheden
1. Alle taken en bevoegdheden die in het kader van deze regeling niet zijn opgedragen aan
het Dagelijks Bestuur, behoren aan het Algemeen Bestuur.
2. Tot de taken en bevoegdheden van het Algemeen Bestuur, als bedoeld in het eerste lid,
behoren in ieder geval:
a. Het aanwijzen en zo nodig ontslaan van de leden van het Dagelijks Bestuur.
b. Het instellen van een commissie.
c. Het besluiten over zaken waarin het Dagelijks Bestuur niet eensgezind is.
d. Het vaststellen van het jaarwerkplan.
e. Het vaststellen van de begroting.
f. Het vaststellen van de jaarrekening.
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Hoofdstuk 4

Het Dagelijks Bestuur

Artikel 8
Samenstelling
1. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit drie leden, één lid per gemeente, waaronder de
voorzitter.
2. De leden van het Algemeen Bestuur wijzen uit hun midden één lid per en uit een
deelnemende gemeente aan om zitting te nemen in het Dagelijks Bestuur.
3. Bij afwezigheid kan een lid van het Dagelijks Bestuur worden vervangen door een ander
lid van het Algemeen Bestuur van dezelfde deelnemende gemeente.
4. Het lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur eindigt op het tijdstip waarop de
zittingsperiode van het college afloopt.
5. De leden van het Dagelijks Bestuur blijven na het verstrijken van de in het vierde lid
bedoelde termijn hun functie waarnemen tot het tijdstip dat de nieuwe leden zijn
aangewezen.
6. Het lidmaatschap eindigt tevens bij beëindiging van het lidmaatschap van het college
waaruit het lid is aangewezen.
7. Bij het bestaan van een vacature blijven de resterende bestuursleden bevoegd besluiten te
nemen.
Artikel 9 Werkwijze
1. Het Dagelijks Bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of een ander lid van het
Dagelijks Bestuur dit nodig acht, zulks onder opgave van de te behandelen onderwerpen.
2. Het Dagelijks Bestuur besluit bij consensus. Indien wordt geconstateerd dat geen consensus
mogelijk is besluit het Dagelijks Bestuur in een volgende vergadering bij meerderheid van
stemmen.
3. Het Dagelijks Bestuur kan de uitoefening van een of meer van zijn bevoegdheden
opdragen aan een of meer leden van dat bestuur.
4. De opgedragen bevoegdheid wordt uit naam en onder verantwoordelijkheid van het
Dagelijks Bestuur uitgeoefend.
5. Het Dagelijks Bestuur kan te dien aanzien alle aanwijzingen geven die het nodig acht.
6. Het Dagelijks Bestuur stelt voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden een
reglement van orde vast.
Artikel 10 Taken en bevoegdheden
Tot de taken en bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur behoren in ieder geval:
1. Het voorbereiden van al hetgeen aan het Algemeen Bestuur ter overweging en ter
beslissing moet worden voorgelegd.
2. Het uitvoeren van de besluiten van het Algemeen Bestuur.
3. Het behartigen van de belangen van Gemeenschappelijke Regeling MER bij andere
overheden, instellingen, bedrijven of personen waarmee contact voor
Gemeenschappelijke Regeling MER van belang is.
4. Het houden van toezicht op het functioneren van Gemeenschappelijke Regeling MER.
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Hoofdstuk 5

De voorzitter

Artikel 11 Aanwijzing, taken en bevoegdheden
1. De voorzitter van het Algemeen Bestuur is ook voorzitter van het Dagelijks Bestuur.
2. De voorzitter wordt door het Algemeen Bestuur aangewezen uit de leden van het
Dagelijks Bestuur.
3. Bij verhindering van de voorzitter wordt deze vervangen door een ander lid van het
Dagelijks Bestuur aan te wijzen door het Algemeen Bestuur.
4. De voorzitter tekent de stukken die van het Algemeen Bestuur of het Dagelijks Bestuur
uitgaan, tenzij hij het tekenen van bepaalde stukken aan andere personen heeft
opgedragen.
5. De voorzitter vertegenwoordigt Gemeenschappelijke Regeling MER in en buiten rechte.
De voorzitter kan de vertegenwoordiging opdragen aan een door hem aan te wijzen
gemachtigde.

Hoofdstuk 6

Inlichtingen en verantwoording

Artikel 12 Naar de gemeenten
1. Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur verstrekken zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen acht weken, schriftelijk aan de raden van de deelnemende gemeenten de
door hen, of de door een of meer van hun leden, gevraagde inlichtingen, in aanmerking
genomen de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
2. Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur geven daarnaast aan de raden en colleges
ongevraagd alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het Algemeen
Bestuur en het Dagelijks Bestuur gevoerde beleid nodig is.
3. Een lid van het Algemeen Bestuur verschaft de raad en het college van de gemeente waar
dat lid als zodanig functioneert alle inlichtingen die door die raad, een of meer leden
daarvan, of door het college worden verlangd.
4. Een lid van het Algemeen Bestuur is aan de raad, een of meer leden daarvan, en het
college van de gemeente waar dat lid functioneert verantwoording verschuldigd voor het
door hem in het bestuur gevoerde beleid.
Artikel 13 Interne verantwoording
1. De leden van het Dagelijks Bestuur, zijn samen en ieder afzonderlijk, aan het Algemeen
Bestuur verantwoording verschuldigd voor het door hen gevoerde bestuur.
2. De leden van het Dagelijks Bestuur geven gevraagd en ongevraagd aan het Algemeen
Bestuur of aan een of meer leden daarvan alle informatie die voor een juiste beoordeling
van het door het Dagelijks Bestuur te voeren en gevoerde bestuur nodig is.
3. Een lid van het Dagelijks Bestuur kan door het Algemeen Bestuur worden ontslagen, als
dit lid niet meer het vertrouwen van het Algemeen Bestuur bezit.
4. De leden 1 tot en met 3 zijn van overeenkomstige toepassing op de voorzitter.

Hoofdstuk 7

Personeel en directie

Artikel 14 Personeel
1. Bij Gemeenschappelijke Regeling MER kan personeel werkzaam zijn voor de uitvoering
van de aan Gemeenschappelijke Regeling MER opgedragen taken.
2. Op het personeel is de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor het
gemeentepersoneel, te weten de CAR/UWO, van toepassing.
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3. Naast het bepaalde in het tweede lid kan het Dagelijks Bestuur een aanvullende
rechtspositieregeling vaststellen.

Artikel 15 Directie
1. Aan het hoofd van de werkorganisatie Gemeenschappelijke Regeling MER staat een
directie die bestaat uit de 3 gemeentesecretarissen/algemeen directeuren van de
deelnemende gemeenten.
2. De directie staat het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur, de voorzitter en de door
het bestuur ingestelde commissies bij de uitoefening van hun taak terzijde.
3. De directie kan de uitoefening van een of meer van zijn taken opdragen aan een van de
gemeentesecretarissen/algemeen directeuren.
4. De directie zorgt voor een organisatiemodel dat ter besluitvorming aan het Dagelijks
Bestuur wordt voorgelegd.
5. De directie ondertekent mede alle stukken die van het Algemeen en Dagelijks
Bestuur uitgaan.

Hoofdstuk 8

Archief

Artikel 16 Archief
1. Het Dagelijks Bestuur is belast met de zorg voor de bewaring en het beheer van
de archiefbescheiden van Gemeenschappelijke Regeling MER overeenkomstig
een door het Algemeen Bestuur met inachtneming van artikel 41, lid 2 van de
Archiefwet vast te stellen regeling.
2. De directie is belast met de bewaring van de archiefbescheiden als
bedoeld in het vorige lid overeenkomstig de door het Dagelijks Bestuur
vast te stellen nadere regels.
3. Bij opheffing van de regeling worden de archiefbescheiden geplaatst in
een door het Dagelijks Bestuur aan te wijzen archiefbewaarplaats.

Hoofdstuk 9

Jaarwerkplan, begroting en jaarrekening

Artikel 17 Financiën algemeen
1. Het Algemeen Bestuur stelt de nodige voorschriften vast met betrekking tot de organisatie
van de financiële administratie en het geldelijk beheer van Gemeenschappelijke
Regeling MER.
2. Met betrekking tot de organisatie van de financiële administratie, het kasbeheer en de
controle zijn de artikelen 212 tot en met 215 van de Gemeentewet van overeenkomstige
toepassing.
3. De begroting, jaarrekening en jaarverslag dienen te voldoen aan het bepaalde in het
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.
Artikel 18 Jaarwerkplan
1. Het Dagelijks Bestuur bereidt ten behoeve van het Algemeen Bestuur jaarlijks voor 1
maart een concept jaarwerkplan voor, waarin voorstellen over de bedrijfsvoering per
taakveld als aangegeven in artikel 1 onder d zijn opgenomen. Het jaarwerkplan bevat
tevens een op de toekomst gericht meerjarenplan.
2. Het Dagelijks Bestuur legt het concept jaarwerkplan ter informatie voor aan de
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deelnemende raden en colleges in het jaar voorafgaande aan het betreffende
uitvoeringsjaar.
3. De deelnemende raden reageren voor 1 juni op het concept jaarwerkplan.
4. Het Algemeen Bestuur stelt het jaarwerkplan voorafgaand aan het jaar waarvoor het plan
geldt uiterlijk op 15 juni vast en stuurt het door aan de colleges.
5. Het vaststellen van een jaarwerkplan maakt onderdeel uit van de begrotingsprocedure
zoals genoemd in artikel 19 en verder van deze regeling en leidt tot een juridische
overeenkomst van opdracht tussen de individuele deelnemende gemeenten en
Gemeenschappelijke Regeling MER.
Artikel 19 Begroting
1. Het Algemeen Bestuur stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor
zij dient.
2. Het Dagelijks Bestuur zendt de ontwerpbegroting acht weken voordat zij aan het
algemeen bestuur wordt aangeboden toe aan de raden van de deelnemende gemeenten.
3. De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de besturen van de deelnemende gemeenten
voor een ieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar
gesteld.
4. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur hun
zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de
commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan
het algemeen bestuur wordt aangeboden.
5. Het Dagelijks Bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in
ieder geval vóór 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting
dient, aan gedeputeerde staten.
6. Artikel 186 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.
7. De inkomsten van Gemeenschappelijke regeling MER bestaan uit de door de
deelnemende gemeenten te betalen vergoeding voor de uitvoering van de basistaken van
Gemeenschappelijke regeling MER en uit de vergoeding voor de uitvoering van de
aanvullende dienstverlening.
8. Het Algemeen Bestuur stelt een reglement op dat aangeeft hoe de kosten voor het leveren
van basistaken in rekening worden gebracht.
9. Voor zover de kosten voor de aanvullende dienstverlening nog niet in rekening zijn
gebracht via de systematiek van dit hoofdstuk, worden deze rechtstreeks in rekening
gebracht bij die gemeente waarvoor de aanvullende dienstverlening is verricht.
10. Het bepaalde in dit artikel is voor wat betreft de procedurele gang van zaken van
overeenkomstige toepassing op de besluiten tot wijziging van de begroting.
Artikel 20 Jaarrekening
1. Het Algemeen Bestuur stelt de jaarrekening vast in het jaar volgende op het jaar waarop
deze betrekking heeft.
2. Het Dagelijks Bestuur zendt vóór 15 april van het jaar volgende op het jaar waarop deze
betrekking heeft de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende
gemeenten.
3. Het Dagelijks Bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch
in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening
betrekking heeft, aan gedeputeerde staten.
4. De vaststelling van de jaarrekening verleent aan het Dagelijks Bestuur décharge,
behoudens later in rechte gebleken onregelmatigheden.
5. In de jaarrekening wordt voor elk van de deelnemende gemeenten het bedrag opgenomen
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dat voor rekening van de desbetreffende gemeente komt, onder verrekening van
vergoedingen van eventuele diensten, die gemeenten aan Gemeenschappelijke Regeling
MER heeft geleverd.
6. Artikel 186 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 21 Algemene financiële en beleidsmatige kaders
Het Dagelijks Bestuur zendt vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de
begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de
deelnemende gemeenten.
Artikel 22
Batig en nadelig saldo
1. Het Algemeen Bestuur beslist of een batig saldo van de begroting of jaarrekening:
a. niet meer dan in het uiterste geval noodzakelijk voor Gemeenschappelijke
Regeling MER zal worden toegevoegd aan reserves; en/of
b. geheel of gedeeltelijk aan de deelnemers zal worden uitgekeerd.
2. Het Algemeen Bestuur beslist of een nadelig saldo van de begroting of jaarrekening:
a. geheel of gedeeltelijk ten laste van het volgende dienstjaar zal worden gebracht; en/of
b. geheel of gedeeltelijk ten laste van bestaande reserves zal worden gebracht; en/of
c. geheel of gedeeltelijk ten laste van de deelnemers zal worden gebracht.
Artikel 23
Financiering
1. Voorschotten voor de dienstverlening van het basispakket worden voor de aanvang van
elk kwartaal door Gemeenschappelijke Regeling MER aan de gemeenten gefactureerd. De
basis hiervoor vormt de begroting van het betreffende jaar.
2. Facturering van de aanvullende dienstverlening geschiedt achteraf per kwartaal.
3. De deelnemers zullen er steeds voor zorgdragen dat Gemeenschappelijke Regeling MER
over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen
voldoen.
4. Indien het Algemeen Bestuur blijkt dat een deelnemer weigert deze uitgaven op de
begroting te zetten, doet het onverwijld aan gedeputeerde staten het verzoek over te gaan
tot toepassing van de artikelen 194 en 195 Gemeentewet.

Hoofdstuk 10

Toetreding, uittreding, wijziging en liquidatie

Artikel 24
Toetreding
1. Toetreding door andere gemeenten vindt plaats indien alle deelnemende gemeenten in het
Algemeen Bestuur daarmee instemmen, na verkregen toestemming van de raden.
2. Het Algemeen Bestuur regelt de gevolgen van toetreding.
3. Aan de toetreding kunnen door de deelnemende gemeenten voorwaarden worden
verbonden.
Artikel 25
Uittreding
1. Een deelnemende gemeente kan tot uittreding besluiten.
2. De uittreding kan slechts plaatsvinden met ingang van de eerste januari van een jaar.
Hierbij wordt een opzegperiode van drie jaar in acht genomen.
3. Het Algemeen Bestuur regelt de financiële en andere gevolgen van de uittreding.
Artikel 26
Wijziging
1. De regeling inclusief taken en bevoegdheden kan worden uitgebreid/gewijzigd indien de
meerderheid van de deelnemende gemeenten in het Algemeen Bestuur daarmee
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instemmen, na verkregen toestemming van alle raden.
2. De bij de wet voorgeschreven toezending van de wijziging aan gedeputeerde staten,
geschiedt door het Dagelijks Bestuur.
Artikel 27 Liquidatie
1. De regeling kan worden opgeheven bij een unaniem besluit van de colleges van de
deelnemende gemeenten, na verkregen toestemming van de raden.
2. In geval van opheffing stelt het Algemeen Bestuur een liquidatieplan vast, de colleges van
de deelnemende gemeenten gehoord.
3. Het liquidatieplan voorziet in de verplichting van de gemeenten tot deelneming in de
financiële gevolgen van de opheffing.
4. Het liquidatieplan voorziet in de gevolgen van de opheffing voor het personeel.
5. Het Dagelijks Bestuur is belast met de uitvoering van de liquidatie.
6. De organen van de regeling blijven ook na het tijdstip van opheffing in functie, totdat de
liquidatie is voltooid.
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Hoofdstuk 11

Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 28
Inwerkingtreding en duur
1. De regeling treedt met ingang van 1 januari 2016 in werking en wordt aangegaan voor
onbepaalde tijd.
2. Het college van Echt-Susteren draagt zorg voor de in artikel 26 van de Wet bedoelde
inzending van de regeling aan gedeputeerde staten van de provincie Limburg.
3. Het college van Echt-Susteren draagt zorg voor bekendmaking van de regeling.
Artikel 29 Onvoorziene gevallen
In alle gevallen waarin deze regeling of de Wet niet voorziet, beslist het Algemeen Bestuur.
Artikel 30
Titel
Deze regeling kan worden aangehaald als Gemeenschappelijke Regeling MER.

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Maasgouw,
d.d.
de secretaris,

de burgemeester,

W.R.J.H. Ploeg

drs. S.H.M. Strous

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Echt-Susteren,
d.d.
de secretaris,

de burgemeester,

drs. G.W.T. van Balkom

drs. J.W.M.M.J. Hessels

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Roerdalen,
d.d.
de secretaris,

de burgemeester,

J.J.W.M. L’Ortije

mr. M.D. de Boer-Beerta
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Toelichting op Gemeenschappelijke regeling MER.
Deze toelichting op enkele artikelen vormt een vast onderdeel van Gemeenschappelijke
regeling MER.
Artikel 4 lid 1
Met betrekking tot de maatwerkafspraken in het jaarwerkplan is afgesproken dat 'minder
werk' niet mogelijk is. De basis voor de deelnemende gemeenten is gelijk, 'meer werk' is wel
mogelijk. Als er iets wijzigt in de taken en bevoegdheden als genoemd in artikel 4, dan
wijzigt er ook iets in de regeling. Afgesproken is om dit met een meerderheid van stemmen
in het Algemeen Bestuur toe te staan, conform artikel 25 van deze regeling. Dus indien er 3
gemeenten deelnemen, dan dienen er minimaal 2 voor de wijziging van de regeling te
stemmen om de wijzing door te voeren.
Bij een wijziging van de regeling dienen alle raden toestemming te geven. Dit is wettelijk
verplicht op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen en kan slechts worden
geweigerd vanwege strijd met het recht of algemeen belang.
Het opdrachtgeverschap met betrekking tot het informatiemanagement blijft bij de
drie deelnemende gemeenten (artikel 4, lid 1, sub b).
Artikel 5
Het is de bedoeling dat alle collegeleden van de deelnemende colleges lid zijn van het
Algemeen Bestuur. De Wet gemeenschappelijke regelingen geeft aan dat een regeling het
(maximaal) aantal leden moet bepalen. Daarom hebben wij in de regeling een maximaal aantal
van 19 (zijnde 3 colleges) afgesproken op basis van het aantal burgemeesters en het maximum
aantal voltijdse plus deeltijd wethouders van de 3 deelnemende colleges ingevolge artikel 36
van de Gemeentewet. Overigens heeft elke gemeente één stem.
Artikel 8 lid 2
Iedere gemeente dient vertegenwoordigd te zijn in het Dagelijks Bestuur. Iedere gemeente
stelt zelf één kandidaat uit hun college beschikbaar voor het Dagelijks Bestuur.
Artikel 14 lid 3
De rechtspositieregeling van Gemeenschappelijke regeling MER wijkt niet af van de
geharmoniseerde regeling(en) van de deelnemende gemeenten.
Artikel 15 lid 1
De gemeentesecretarissen/algemeen directeuren maken een directiestatuut waarin onder
andere is geregeld wie de (al dan niet roulerend) directie voorzitter is. Verder dient dit statuut
ook duidelijk te maken wie verantwoordelijk is.
Artikel 15 lid 3
In dit organisatiemodel staan de taken, bevoegdheden, rechten, plichten,
verantwoordelijkheden wijze van aansturen etc.
Artikel 23
Afgesproken is dat alle deelnemende gemeenten in het Algemeen Bestuur dienen in te
stemmen met de toetreding van een andere gemeente in deze regeling. Omdat de regeling
door toetreding wijzigt, dienen alle raden op grond van de Wet gemeenschappelijke
regelingen toestemming te verlenen.
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Artikel 26
Uitbreiding van taken en bevoegdheden, leidt tot een wijziging van de regeling. Afgesproken is
dat we overgaan tot een wijziging van de regeling, indien de meerderheid van de
deelnemende gemeente in het Algemeen Bestuur daarmee instemt. Dit wil zeggen dat als
2 van de 3 colleges een wijziging wensen, deze wijziging doorgang vindt. Omdat de regeling
wijzigt, dienen alle 3 de raden op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen
toestemming te verlenen.
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Voorstel Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
16 december 2015
Agendapunt 5
Van:

Voorstel tot vaststelling van de gewijzigde klachtenregeling
Dagelijks Bestuur Servicecentrum MER

Samenvatting:

In verband met de wijziging van het proces van klachtenafhandeling , in
het bijzonder de klachtencoördinatie dient de klachtenregeling te
worden gewijzigd.

Voorstel:

De klachtenregeling Servicecentrum MER te wijzigen overeenkomstig de
bijgevoegde regeling.

Bijlagen:

Bijgevoegd:
Klachtenregeling Servicecentrum MER, eerste wijziging.
Ter inzage:
Klachtenregeling Servicecentrum MER.
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Inleiding:
Op 29 oktober 2015 heeft de stuurgroep opdracht gegeven aan de werkgroep JZ om een klachtenproces in
te richten voor klachten die betrekking hebben op het Servicecentrum MER, waarbij de huidige knelpunten
worden opgeheven. Dit nieuwe klachtenproces dient de klantinsteek te hebben: de regie van de
afhandeling vindt plaats bij de gemeente waar de klacht wordt ingediend.
Centrale vraag:
Hoe kan het klachtenproces worden ingericht waarbij de regie van de afhandeling ligt bij de
moedergemeente.
Oplossingsrichting(en):
Voorgesteld wordt om het proces overeenkomstig onderstaand voorstel in te richten:
Klachtenproces
De afhandeling van klachten over de MER vindt als volgt plaats:
1. Ontvangst van de klacht.
Op grond van de klachtenregeling wordt een klacht in beginsel schriftelijk ingediend.
Bij ontvangst van de klacht wordt onderzocht in welke gemeente de klager woonachtig is of op het
grondgebied van welke gemeente de klacht betrekking heeft. De klacht wordt vervolgens ingeboekt bij het
servicecentrum MER én bij de gemeente waarin de klager woonachtig is dan wel het grondgebied van de
gemeente waar de klacht betrekking op heeft.
2. Coördinatie
De coördinatie van de klacht ligt vervolgens bij de klachtencoördinator van de gemeente waarin de klager
woonachtig is dan wel het grondgebied waar de klacht betrekking op heeft.
De klachtencoördinator zorgt voor een ontvangstbevestiging van de klacht en verzoekt de
klachtbehandelaar (zijnde de leidinggevende van de beklaagde) om de klacht in eerste instantie informeel
op te pakken.
De coördinator bewaakt de voortgang en de afhandeltermijn.
3. Afhandeling informele traject
De klachtbehandelaar neemt contact op met de klager en probeert de klacht minnelijk op te lossen. Indien
het informele traject tot een oplossing leidt bevestigt de klachtbehandelaar dit schriftelijk aan de klager.
Een afschrift daarvan wordt toegezonden aan de klachtencoördinator.
4. Afhandeling formele traject
Indien het informele traject niet tot een oplossing leidt organiseert de klachtbehandelaar een hoorzitting,
nodigt hij partijen daarvoor uit en stelt een verslag op van de hoorzitting. De klachtbehandelaar maakt naar
aanleiding daarvan een advies/ rapport van bevindingen aan het Dagelijks bestuur (dan wel Algemeen
bestuur) binnen de MER ten aanzien van de klacht.
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Het Dagelijks bestuur (dan wel het Algemeen bestuur) neemt vervolgens een besluit ten aanzien van de
klacht dat aan de klager wordt toegezonden. De klachtencoördinator ontvangt daarvan een afschrift.
5. Gecombineerde klachten
Indien het een klacht betreft waarin wordt geklaagd over medewerkers van de MER en een van de
moedergemeenten dan ligt de afhandeling geheel bij de moedergemeenten en is de werkwijze
vergelijkbaar met hetgeen hiervoor is beschreven. De klachtenregeling van de moedergemeente is dan het
uitgangpunt.
Wijziging klachtenregeling
Teneinde uitvoering te kunnen geven aan bovenstaand proces dient de klachtenregeling te worden
gewijzigd, coördinatie vanuit de moedergemeente is daarin nu immers niet geregeld.
Een gewijzigde regeling ter vaststelling door het Algemeen bestuur treft u hierbij aan.
Financiën:
Nvt.
Risico’s:
Aandachtspunt blijft het inboeken van de post bij de moederorganisatie en het Servicecentrum MER
alsmede het herkennen van klachten.
Communicatie:
Vanzelfsprekend worden alle betrokkenen geïnformeerd over het nieuwe proces en de gewijzigde
klachtenregeling.
Voorstel:
Voorgesteld wordt:
1. Het klachtenproces, in het bijzonder de coördinatie, uit te voeren overeenkomstig de voorgaande
beschrijving.
2. Het Dagelijks bestuur voor te stellen aan het AB te adviseren om de klachtenregeling te wijzigen
overeenkomstig de bijgevoegde regeling.
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Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
BESLUIT
Wijziging klachtenregeling Servicecentrum MER

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER,
gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 23 november 2015;
gelet op de hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;
besluit tot vaststelling van de volgende gewijzigde klachtenregeling:
BESLUIT:

Het Algemeen Bestuur van het openbaar lichaam Servicecentrum MER
Klachtenregeling Servicecentrum MER, eerste wijziging

Artikel 1
Begripsbepaling
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. een klacht:
een uiting van ongenoegen over de wijze waarop een bestuursorgaan dan wel de
voorzitter of een lid van het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur, een vaste
commissie van advies, de Directie, dan wel een ambtenaar van het openbaar lichaam
Servicecentrum MER of een arbeidscontractant, in dienst van het openbaar lichaam, zich
in een bepaalde aangelegenheid van de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum
MER heeft gedragen tegenover een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.
b. een klaagschrift:
een schriftelijk ingediende klacht.
c. een bestuursorgaan:
1. het Algemeen Bestuur;
2. het Dagelijks Bestuur;
3. een onafhankelijke vaste commissie van advies.
d. een gedraging:
het handelen of nalaten te handelen jegens een (rechts)persoon in een bepaalde
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aangelegenheid door:
1. een bestuursorgaan;
2. de voorzitter of een lid van het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur, een vaste
commissie van advies of de Directie;
3. een ambtenaar in de uitoefening van zijn functie of een daarmee op grond van diens
werkzaamheden gelijk te stellen persoon (inclusief arbeidscontractant), alsmede een
gewezen ambtenaar.
e. klachtencoördinator:
de functionaris die verantwoordelijk is voor de coördinatie en termijnbewaking. De coördinatie van de
klacht ligt bij de klachtencoördinator van de gemeente waarin de klager woonachtig is dan wel het
grondgebied van de gemeente waarop de klacht betrekking heeft.
f. klachtbehandelaar:
de functionaris als bedoeld in artikel 7.
g. Nationale ombudsman:
het bureau van de Nationale ombudsman te ’s-Gravenhage die als onafhankelijke externe
instantie onderzoek verricht naar de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de klacht.
Het bureau rapporteert aan het verantwoordelijke bestuursorgaan over zijn bevindingen en
geeft een behoorlijkheidsoordeel over de gedraging, eventueel voorzien van
aanbevelingen.
Artikel 2
Klachten
Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop een bestuursorgaan of een lid daarvan, dan wel een
persoon werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan, zich in een bepaalde
aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen, een klacht of klaagschrift bij dat bestuursorgaan
in te dienen.
Artikel 3
Fasering
De klachtbehandeling kent drie fasen, te weten:
a. informele behandeling
Indien iemand zich met een (mondelinge) klacht tot het openbaar lichaam Servicecentrum
MER wendt, wordt in eerste instantie met de betrokken perso(o)n(en) in overleg met de
klachtbehandelaar getracht de klacht direct op te lossen en de klager tevreden te stellen.
Het naar tevredenheid van de klager tegemoetkomen aan een schriftelijke klacht wordt
schriftelijk bevestigd door de klachtbehandelaar. Een afschrift daarvan wordt toegezonden aan de
klachtencoördinator.
b. formele behandeling in eerste instantie
Indien de klacht na informele behandeling niet naar tevredenheid van de klager is
opgelost, vindt formele behandeling van de klacht plaats. Een mondelinge klacht wordt
daartoe op schrift gesteld. De organisatie is daarbij zo nodig behulpzaam. Een klaagschrift
wordt in beginsel behandeld overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk 9 van de
Algemene wet bestuursrecht en met inachtneming van de bepalingen van deze regeling.
Met instemming van klager kan gekozen worden voor een andere wijze van behandeling
van de klacht.
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c. formele behandeling in tweede instantie
Indien de klager niet tevreden is met de uitkomst van de formele behandeling in eerste
instantie, kan hij vervolgens een klacht c.q. verzoekschrift indienen bij de Nationale
ombudsman.
Artikel 4
Klachtencoördinator
1. De coördinatie van de klacht ligt bij de klachtencoördinator van de gemeente waarin de klager
woonachtig is dan wel het grondgebied van de gemeente waarop de klacht betrekking heeft.
2. De klachtencoördinator bevestigt de ontvangst van de klacht aan de klager.
3. De klachtencoördinator bewaakt de voortgang en de termijnen van de afhandeling van de klacht.
4. De klachtencoördinator stelt een jaarverslag op ten aanzien van de klachten die betrekking hebben op
binnen die gemeente ingediende klachten.
5. Bij de klachtbehandeling in tweede instantie is de klachtencoördinator contactpersoon
voor de Nationale ombudsman.
Artikel 5
Indiening klaagschriften
1. Het klaagschrift is ondertekend en bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de klager;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van de gedraging waarop de klacht betrekking heeft en de mededeling
wie zich aldus heeft gedragen.
2. De klachtencoördinator zorgt ervoor dat de ontvangst van het klaagschrift aan de klager wordt bevestigd
en verzoekt de klachtbehandelaar de klacht te behandelen.
Artikel 6
Ontvankelijkheid
1. Een bestuursorgaan is niet verplicht een klaagschrift in behandeling te nemen indien:
a. niet is voldaan aan het bepaalde in artikel 5, eerste lid van deze regeling en klager de
voor behandeling vereiste gegevens niet binnen vier weken nadat klager op de
tekortkoming is gewezen, heeft verstrekt;
b. deze een gedraging betreft die reeds eerder met inachtneming van deze regeling is
behandeld;
c. deze een gedraging betreft die langer dan één jaar voor indiening van het klaagschrift
plaatsvond;
d. de aangelegenheid behoort tot het algemeen gemeentelijk beleid of het een algemeen
verbindend voorschrift betreft;
e. deze een gedraging betreft waartegen door klager bezwaar gemaakt had kunnen
worden of waartegen door klager beroep had kunnen worden ingesteld, tenzij die
gedraging bestaat uit het niet tijdig nemen van een besluit;
f. deze een gedraging betreft die door het instellen van een procedure aan het oordeel
van een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is,
dan wel onderworpen is geweest, of zolang ter zake daarvan een opsporingsonderzoek
op bevel van de officier van justitie gaande is, dan wel indien de gedraging deel
uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en ter zake van dat feit
een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande
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is;
g. het belang van de klager of het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is.
2. Van het niet in behandeling nemen van het klaagschrift wordt klager door de
klachtbehandelaar zo spoedig mogelijk gesteld in kennis gesteld, onder vermelding van de redenen
daarvan.
Artikel 7
Behandeling
1. De behandeling van de klacht geschiedt door een persoon (de klachtbehandelaar) die niet bij de
gedraging, waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is geweest.
2. Hierbij wordt de navolgende leidraad gehanteerd:
a. Een klaagschrift over het Algemeen Bestuur of over een lid daarvan, wordt behandeld
door de voorzitter, tenzij deze zelf het onderwerp van de klacht is. In dat geval is het
bepaalde onder b van toepassing.
b. Een klaagschrift over de voorzitter van het Algemeen Bestuur wordt behandeld door de
plaatsvervangend voorzitter.
c. Een klaagschrift over het Dagelijks Bestuur of over een lid daarvan, wordt behandeld
door de voorzitter, tenzij deze zelf onderwerp van de klacht is. In dat geval is het
bepaalde onder d van toepassing.
d. Een klaagschrift over de voorzitter van het Dagelijks Bestuur wordt behandeld door de
plaatsvervangend voorzitter.
e. Een klaagschrift over een onafhankelijke vaste commissie van advies of over een lid
daarvan, wordt behandeld door de voorzitter van de commissie, tenzij deze zelf het
onderwerp van de klacht is. In dat geval is het bepaalde onder f van toepassing.
f. Een klaagschrift over de voorzitter van een onafhankelijke vaste commissie van advies,
wordt behandeld door de plaatsvervangend voorzitter.
g. Een klaagschrift over de Directie of over een lid dan wel secretaris daarvan wordt
behandeld door de voorzitter van het Dagelijks Bestuur.
h. Een klaagschrift over een afdelingshoofd wordt behandeld door een lid van de
Directie.
i. Een klaagschrift over een medewerker in dienst van het openbaar lichaam
Servicecentrum MER wordt behandeld door de teamleider van het betreffende
taakveld, tenzij deze zelf het onderwerp van de klacht is. In dat geval is het bepaalde
onder j van toepassing.
j. Een klaagschrift over een teamleider wordt behandeld door diens afdelingshoofd.
Artikel 8
Onderzoek
1. De klachtenbehandelaar is in verband met de voorbereiding van de behandeling van een
klaagschrift bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te doen
inwinnen.
Artikel 9
Hoor en wederhoor
1. De beklaagde, ontvangt een kopie van het klaagschrift en de eventueel daarbij meegezonden stukken.
2. De indiener en de beklaagde, worden in de gelegenheid gesteld in elkaars tegenwoordigheid, in persoon
of bij gemachtigde, te worden gehoord.
3. De klachtbehandelaar zit de hoorzitting voor.
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4. Van het bepaalde in het tweede lid kan worden afgeweken:
a. indien klager expliciet te kennen geeft geen gebruik te willen maken van het recht te
worden gehoord;
b. indien degene tegen wie de klacht is gericht, gemotiveerd bij de klachtenbehandelaar te
kennen geeft dat hij niet wenst te worden gehoord of niet in elkaars aanwezigheid wenst
te worden gehoord.
5. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt door de klachtbehandelaar.
6. Het verslag vermeldt in ieder geval:
a. de naam van de klachtbehandelaar;
b. de naam van de verslaglegger;
c. de namen van de verschenen klager(s) en degene(n) tegen wie de klacht is gericht en,
indien aanwezig, van gemachtigde(n) en van getuigen en deskundigen;
d. datum hoorzitting;
e. een zakelijke weergave van wat tijdens de hoorzitting over de klacht wordt besproken.
7. Het verslag maakt onderdeel uit van het klachtoordeel en wordt ter kennisneming aan partijen
toegezonden of uitgereikt.
Artikel 10
Eindoordeel
1. De klachtbehandelaar stelt op basis van de ingewonnen informatie en het horen en
wederhoren een rapport van bevindingen op en legt dit ter besluitvorming voor aan:
a. in geval van een klaagschrift als bedoeld in artikel 7 lid 2 onder a, b, c en d aan het
Algemeen Bestuur;
b. in de overige in artikel 7 genoemde gevallen aan het Dagelijks Bestuur.
2. Het beslissingsbevoegde bestuursorgaan stelt de klager en beklaagde schriftelijk en gemotiveerd in
kennis van de bevindingen van het interne onderzoek en van de conclusies die het daaraan verbindt
(klachtoordeel).
3. Het beslissingsbevoegde bestuursorgaan informeert de klager over de mogelijkheid de klacht aan een
externe instantie voor te leggen (Nationale Ombudsman).
4. De klachtcoördinator ontvangt een afschrift van het aan de klager en beklaagde verzonden
klachtoordeel.
Artikel 11
Afhandelingstermijn
1. De klachtbehandelaar handelt de ontvankelijke klacht af binnen zes weken na ontvangst
van het klaagschrift.
2. De klachtbehandelaar kan de afhandeling met vier weken verdagen. Zowel de klager(s)
als degene(n) tegen wie de klacht is gericht, krijgen schriftelijk bericht van de verdaging.
3. Indien de klacht eerst informeel wordt behandeld wordt de beslistermijn aangehouden in afwachting van
de uitkomst van de informele procedure.
Artikel 12
Tussentijdse beëindiging
1. De behandeling van een klacht kan tussentijds worden beëindigd indien de klager daarmee instemt.
2. De tussentijdse beëindiging wordt schriftelijk bevestigd. In dat geval vervalt de verplichting tot het verder
toepassen van deze regeling.
3. Een afschrift van de bevestiging van de beëindiging wordt verzonden aan de klachtencoördinator.
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Artikel 13
Onvoorziene gevallen
In de gevallen waarin de wet of deze regeling niet voorziet, beslist het Dagelijks Bestuur.
Artikel 14
Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.
Artikel 15
Citeertitel
Deze regeling kan worden aangehaald als “Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum
MER, eerste wijziging ”.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van
Het Algemeen Bestuur van het openbaar lichaam Servicecentrum MER,
De voorzitter,

De directie,

Artikelsgewijze toelichting Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER
Per 15 oktober 2012 is de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER van kracht geworden. Daarbij
is het openbaar lichaam Servicecentrum MER ingesteld.
De Algemene wet bestuursrecht (Awb) kent in hoofdstuk 9, titel 9.1, regels voor de klachtbehandeling door
een bestuursorgaan. Onder bestuursorgaan verstaat de Awb onder meer: een orgaan van een
rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld (artikel 1:1 lid 1 onder a). Het openbaar lichaam
Servicecentrum MER is een dergelijke rechtspersoon. Het klachtrecht van de Awb is dan ook op het
Servicecentrum MER van toepassing. De regeling in de Awb voor de interne klachtprocedure voorziet in
waarborgen waaraan de behandeling van klachten over een gedraging van een bestuursorgaan door dat
orgaan zelf, ten minste moet voldoen. Deze klachtenregeling geeft aanvullende voorschriften voor een
zorgvuldige behandeling van klachten door het openbaar lichaam Servicecentrum MER.
Artikel 1
Begripsbepalingen
In overeenstemming met het bepaalde in de Wet Nationale ombudsman en de Awb is uitgangspunt dat het
gaat om klachten over gedragingen van bestuursorganen. Daarbij wordt een gedraging van een persoon,
die werkzaam is onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, als een gedraging van dat orgaan
wordt aangemerkt. Onder c van dit artikel zijn de bestuursorganen van het openbaar lichaam
Servicecentrum MER opgesomd. Bij een vaste commissie van advies kan gedacht worden aan een
commissie van advies voor de bezwaarschriften.
De begrippen gedraging (een handelen of nalaten te handelen) en klacht (een uiting van ongenoegen) zijn
zo ruim mogelijk geformuleerd.
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Artikel 2
Klachten
“Een ieder” heeft het recht een klacht in te dienen. Anders dan bij bezwaar of beroep is niet vereist dat een
klager belanghebbende is.
De klacht moet betrekking hebben op een “bepaalde aangelegenheid”. Algemene klachten over beleid of
beleidsuitvoering vallen daarmee buiten de reikwijdte van hoofdstuk 9 van de Awb en deze
klachtenregeling.
Gedragingen kunnen zowel feitelijke handelingen betreffen als besluiten en privaatrechtelijke
rechtshandelingen. Waar de gedraging het nemen van een besluit betreft, moeten de procedures van
bezwaar en beroep worden benut. Via de klachtprocedure kan bijvoorbeeld wel de behoorlijkheid van een
besluit aan de orde worden gesteld.
Gedragingen van bestuurs- en commissieleden, ambtenaren en arbeidscontractanten worden toegerekend
aan het bestuursorgaan waarvoor de beklaagde persoon werkzaam is. Een onafhankelijke commissie, zoals
een bezwaarschriftencommissie, handelt zelf haar klachten af.
Algemene wensen over het optreden c.q. beleid van een bestuursorgaan, hebben geen betrekking op de
wijze waarop een bestuursorgaan zich heeft gedragen. Deze vallen dus niet onder het klachtrecht.
Het is niet mogelijk over mondelinge uitingen van leden van het Algemeen of Dagelijks Bestuur (en anderen
die deelnemen aan de beraadslagingen) in bestuurs- of commissievergaderingen of over hetgeen aan de
vergadering schriftelijk is overgelegd, een klacht in te dienen. Op grond van artikel 22 van de Wet
gemeenschappelijke
regelingen, juncto artikel 22 van de Gemeentewet geldt hiervoor immuniteit.
Artikel 3
Fasering
Dit artikel geeft de opbouw van de volledige klachtenprocedure weer. De behandeling van een klacht is in
eerste instantie informeel en laagdrempelig.
Overigens kan ook de klachtenprocedure bij de Nationale ombudsman als laagdrempelig worden
beschouwd. Er gelden voor het in behandeling nemen van een klacht bij deze instantie echter enkele in de
Wet Nationale ombudsman vastgelegde criteria waaraan de in te dienen klachten moeten voldoen, willen
deze in behandeling kunnen worden genomen.
Als algemene regel geldt, dat zowel mondelinge als schriftelijke klachten zorgvuldig afgedaan moeten
worden. Wat een zorgvuldige afdoening inhoudt, kan per geval verschillen.
Bij een ingediende klacht zal zoveel mogelijk moeten worden getracht de klacht reeds in de informele fase
afdoende te behandelen. Met het geven van opheldering, het verstrekken of toezenden van informatie of
het aanbieden van verontschuldigingen kunnen in deze fase vaak al misverstanden uit de wereld worden
geholpen en "de kou uit de lucht" worden gehaald. De informele fase is met opzet niet aan procedurele
regels gebonden om de flexibiliteit voor het bereiken van een oplossing zo groot mogelijk te laten zijn.
Als een schriftelijke klacht met de informele wijze van behandelen naar tevredenheid van de klager wordt
afgedaan, dan wordt dit aan de klager schriftelijk bevestigd.
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De klager wordt, indien hij na de informele behandeling niet tevreden is, gewezen op de verdere
klachtenprocedure. Een mondelinge klacht moet daarvoor door klager op schrift te worden gesteld. Als de
klager moeite heeft met het op schrift stellen van zijn klacht, dan is het de taak van de organisatie om
daarbij te helpen.
Hierbij wordt nog wel aangetekend dat niet iedere negatieve opmerking bedoeld hoeft te zijn als een
klacht. Van alle bestuurders en medewerkers wordt wel verwacht dat zij negatieve opmerkingen serieus
nemen en bij twijfel gericht vragen of de opmerking bedoeld is als klacht.
Artikel 4
Klachtencoördinator
De klachtencoördinator vervult de rol van termijnbewaker binnen het proces. De klachtcoördinator is de
klachtcoördinator van de gemeente waarin de klager woonachtig is. De klachtcoördinator bevestigt de
ontvangt van de klacht en verzoekt de klachtbehandelaar om de klacht af te handelen. Eerst informeel en
indien dat niet tot een oplossing leidt via de formele procedure. Van alle brieven die door de
klachtbehandelaar worden verzonden ontvangt de klachtcoördinator een afschrift. Iedere
klachtcoördinator stelt een jaarverslag op dit wordt tot een verslag samengevoegd.
Artikel 5
Indiening klaagschriften
Het eerste lid komt overeen met artikel 9:4 lid 2 Awb. Indien een klaagschrift niet aan deze criteria voldoet,
hoeft het niet in behandeling te worden genomen, maar dat mag uiteraard wel.
Het tweede en derde lid geven aan dat de klachtencoördinator zorgt voor een ontvangstbevestiging.
Anonieme klachten worden in beginsel niet in behandeling genomen. Naar het oordeel van de Nationale
ombudsman kan op dit beginsel een uitzondering worden gemaakt als aannemelijk is dat klager
zwaarwegende belangen heeft om anoniem te blijven. Uiteraard dient de anonieme klager wel op zodanige
wijze kenbaar en bereikbaar te zijn, dat zijn klacht naar behoren kan worden onderzocht.
In artikel 9:4 Awb is voor klaagschriften artikel 6:5 lid 3 van deze wet van overeenkomstige toepassing
verklaard. Dit betekent dat klager de verplichting heeft een klaagschrift in de Nederlandse taal in te dienen
of om het klaagschrift te voorzien van een Nederlandse vertaling. In concrete gevallen zal in redelijkheid
moeten worden getoetst of aan deze eis moet worden vastgehouden.
Artikel 6
Ontvankelijkheid
Het eerste lid geeft de gevallen aan waarin een bestuursorgaan niet verplicht is een klacht in behandeling
te nemen. Het bestuursorgaan zal altijd moeten afwegen of al dan niet tot het in behandeling nemen van
de klacht, en dus tot onderzoek, wordt overgegaan. De in het eerste lid geformuleerde gronden zijn
grotendeels ontleend aan de Awb.
Klachten kunnen betrekking hebben op het niet tijdig nemen van besluiten. Ingevolge artikel 4:17 Awb kan
bij het uitblijven van een besluit op een aanvraag of een bezwaarschrift het bestuursorgaan in gebreke
worden gesteld. Als de belanghebbende over het niet tijdig beslissen een schriftelijke klacht als bedoeld in
artikel 9:4 Awb indient, is daarmee tevens voldaan aan het vereiste van schriftelijke ingebrekestelling. Het
bestuursorgaan is dan in beginsel niet verplicht, maar wel bevoegd, de klacht als zodanig te behandelen,
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omdat beroep mogelijk is (artikel 9:8 lid 1 aanhef en onderdeel d Awb). Klager kan te kennen geven dat hij
er prijs op stelt, dat zijn brief wordt aangemerkt als een klaagschrift en niet als een ingebrekestelling.
Het tweede lid geeft aan dat het betreffende bestuursorgaan de klager binnen vier weken in kennis moet
stellen van het niet in behandeling nemen van een klacht. Deze termijn is ook ontleend aan de Awb.
Artikel 7
Behandeling
In dit artikel wordt bepaald wie een klaagschrift formeel behandelt.
De klacht moet worden behandeld door een persoon die niet bij de gedraging, waarop de klacht betrekking
heeft, betrokken is geweest. De wet maakt een uitzondering voor het geval de klacht betrekking heeft op
een gedraging van het bestuursorgaan zelf, dan wel zijn voorzitter of een lid (zie artikel 9:7 lid 2 Awb).
Hiermee is rekening gehouden bij de bepaling van de klachtbehandelaar.
Artikel 8
Onderzoek
Een klacht die in behandeling is genomen, kan uiteraard pas worden afgedaan nadat een deugdelijk
onderzoek heeft plaatsgevonden. Afhankelijk van de aard van de klacht zal het onderzoek meer of minder
formeel kunnen verlopen. Tevens kan het onderzoek, indien wenselijk, het karakter kunnen krijgen van
bemiddeling.
Artikel 9
Hoor en wederhoor
Een belangrijk onderdeel van het in artikel 8 bedoelde onderzoek is hoor en wederhoor, met inbegrip van
de mogelijkheid om op elkaars standpunten te reageren. Hoor en wederhoor is een van de basisbeginselen
van de Nederlandse rechtsorde.
Het eerste lid is overgenomen van artikel 9:9 Awb. Een ieder heeft het recht te weten dat er over zijn of
haar handelen een klacht is ingediend, alsmede wat die klacht inhoudt. Bovendien geeft dit de betreffende
persoon de gelegenheid zich voor te bereiden op het vervolg van de procedure.
Het horen geschiedt door de klachtbehandelaar. Het verdient in het algemeen aanbeveling klager en
degene over wiens gedraging is geklaagd, in elkaars aanwezigheid te horen. Betrokkenen kunnen dan direct
op elkaars stellingen reageren. Vaak wordt dan direct duidelijk over welke punten overeenstemming
bestaat en over welke niet. Afzonderlijk horen moet een uitzondering zijn.
Het staat klager en/of degene over wie wordt geklaagd vrij zich op de hoorzitting te laten vergezellen of
bijstaan door iemand van zijn of haar keuze. Dit is in het tweede lid vastgelegd. Het is immers mogelijk en
begrijpelijk dat iemand zich onprettig of onzeker voelt in een dergelijke hoorzitting. Het is belangrijk dat
men zich veilig genoeg voelt om vrijuit te kunnen spreken. Dat komt een zorgvuldige behandeling van de
klacht ten goede. Eventuele kosten zijn voor rekening van degene die zich laat vergezellen.
De verplichting tot het opmaken van een verslag staat in artikel 9:10 Awb. De toezending van een
exemplaar van het verslag aan beide partijen is een beginsel van behoorlijk procesrecht.
Artikel 10
Eindoordeel
Het is uiteindelijk het bestuursorgaan dat een eindoordeel geeft over de klacht, i.c. het Algemeen, het
Dagelijks Bestuur of de onafhankelijke vaste commissie van advies, waartegen de klacht is gericht. Op
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grond van artikel 9:2 van de Awb behoort bij het bestuursorgaan de behandeling van klachten over
gedragingen van bestuursorganen die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn.
Klager en beklaagde worden schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van het besluit over de klacht.
Aan de motivering mogen bij een ongegrondverklaring van de klacht hogere eisen worden gesteld, dan bij
een gegrondverklaring.
Het derde lid van dit artikel is gebaseerd op artikel 9:12 Awb. Indien een klager niet tevreden is over de
wijze waarop zijn klacht binnen de gemeente is behandeld of indien hij het niet eens met de conclusie die
het bestuursorgaan na het onderzoek heeft getrokken, dient hij de gelegenheid te hebben zijn klacht nog
eens voor te leggen aan een onafhankelijke instantie. Gekozen is voor de aansluiting bij de Nationale
Ombudsman.
Blijkens de memorie van toelichting op artikel 9:12 Awb is de beslissing over een klacht geen appellabel
besluit, omdat de bevindingen van het bestuursorgaan en zijn conclusies niet op rechtsgevolg zijn gericht.
Artikel 11
Afhandelingstermijn
Dit betreft de wettelijke termijnen zoals genoemd in de Algemene wet bestuursrecht.
Artikel 12
Tussentijdse beëindiging
Niet alleen in de voorfase, maar ook daarna, kan klager te kennen geven dat zijn klacht geen verdere
behandeling meer behoeft. Dit wordt dan aan de klager schriftelijk bevestigd. Dit onder de mededeling dat
de klacht – tenzij anders wordt bericht – als ingetrokken wordt beschouwd.
Artikel 13
Onvoorziene gevallen
Dit artikel fungeert als vangnet bepaling.
Artikel 14
Inwerkingtreding
Dit artikel spreekt voor zich.

De voorzitter,

De directie,
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