Agenda Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
Woensdag 2 juli 2014
13:00 – 14:00 uur
Bijlagen

Agenda Algemeen Bestuur
1.

Opening
-Voorstelronde leden Algemeen Bestuur

2.

Voorstel tot aanwijzen leden Dagelijks Bestuur MER

Vaststelling

Bijlage 1 overzicht colleges
en portefeuilleverdeling
Bijlage 2 voorstel

3.

Voorstel tot vaststelling besluitenlijst d.d. 24 maart 2014

Vaststelling

Bijlage 3 besluitenlijst

4.

Voorstel tot vaststelling begroting 2015

Vaststelling

Bijlage 4a voorstel
Bijlage 4b begroting

5.

Inkoop en aanbestedingsbeleid Servicecentrum MER

Vaststelling

Bijlage 5a voorstel
Bijlage 5b inkoop en
aanbestedingsbeleid

6.

Ingekomen stukken
- brief provincie vaststelling begrotingswijziging
- Definitief rapport accountant jaarverslag 2013

Ter
kennisname

Bijlage 6 brief
Bijlage 7 rapport
accountant

7.

Rondvraag

8.

Sluiting

Woensdag 2 juli 2014
14:00 – 19:00 uur
Agenda bijeenkomst drie colleges
1. Opening
Doel bijeenkomst
2. Samenwerking Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen
- Terugblik besluitvorming
- Stand van zaken omgevingsdienst, programma’s sociaal domein, bedrijfsvoering en project
harmonisatie arbeidsvoorwaarden
3. Visie op samenwerking in het Servicecentrum MER
- Presentatie colleges over visie
- Debat
- Vervolg
4. Sluiting vergadering
15:30 – 17:00 uur Verrassingsactiviteit
17:00 - 19:00 uur Buffet

Colleges van Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen en portefeuilleverdeling
Maasgouw
Burgemeester Stef Strous

Portefeuille
Bestuur en communicatie
Samenwerking en (eu)regionale
betrekkingen
Openbare orde en veiligheid
Toezicht en handhaving
Bedrijfsvoering en dienstverlening
Reclamebeleid

Project
Verbouw gemeentehuis

Wethouder Johan Lalieu

Portefeuille
Ruimtelijk beheer (wegen, riolering, groen
en verlichting)
Verkeer en vervoer
Milieu-, natuur- en waterbeheer
Toerisme en recreatie
Economie
Ruimtelijke ordening (Wro)
Vergunningen
Evenementen (incl. kermissen)

1e locoburgemeester

Projecten
Havenfront Midden, Maasbracht
A2-ontsluiting Clauscentrale, Maasbracht
Tunnel Koeweide-A2, Maasbracht
Ontsluiting terrein Veestraat, Linne
Ontwikkeling kern Heel
Ontwikkeling kern Wessem
Ontwikkeling kern Linne
Chateau, Heel
Maasresidence & Land van Thorn
Belevenispark Daelzicht, Heel
Fun Beach Leerke Ven, Panheel
Eiland in de Maas, Ohé en Laak en
Stevensweert
Nautische infra Maasplassen
IKL (landschap)
Natte bedrijventerreinen (Maasbracht –
Wessem – Panheel)
Edelchemie, Panheel
Beegderveld, Beegden
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Wethouder Jessy Smeets-Palmen

Portefeuille
Werk en inkomen, participatie(wet) en
arbeidsmarktbeleid
Zorg en ondersteuning (WMO/AWBZ)
Volksgezondheid (GGD)
Jeugdzorg en onderwijs
Doelgroepenvervoer
Kunst, cultuur(historie), musea en welzijn
Monumentenzorg
Vluchtelingen
Projecten

2e locoburgemeester
Brede School Maasbracht
Brede Maatschappelijke Voorziening Thorn

Wethouder Math Wilms

3e locoburgemeester

Projecten
Sportvelden Maasbracht
Sportvelden Eiland in de Maas, Ohé en Laak
en Stevensweert
Andreashal, Maasbracht
Bosserhofsveld, Maasbracht
Heuvelstraat, Maasbracht
Op de Konie, Stevensweert
Linne ZO (Linnerpark)
Zuidrand Linne
Daalstraat (voormalig jeugdhuis), Thorn
Locatie houthandel Parren, Thorn
Burgemeester Joostenlaan, Wessem
St. Anna-terrein, Heel
Oranjelaan, Maasbracht

Gemeentesecretaris Wim Ploeg
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Echt-Susteren
Burgemeester Jos Hessels

Portefeuille
openbare orde en integrale veiligheid (politie,
brandweer, rampenplannen)
handhaving openbare ruimte
algemene zaken en juridische zaken
publieke dienstverlening en burgerzaken
verkiezingen
algemene plaatselijke verordening en Bijzondere
Wetten
representatie en public relations
personeel en organisatie
communicatie en voorlichting
externe en buitenlandse betrekkingen
informatievoorziening en automatisering
facilitaire zaken en documentaire
informatievoorziening
burgerparticipatie
klachtenafhandeling
integriteitsbeleid
algehele coördinatie college
asielzoekers, minderheden en allochtonenbeleid
recreatie en toerisme

Wethouder Peter Pustjens

1e loco burgemeester

Portefeuille
gebiedsontwikkeling Susteren, Nieuwstadt, Dieteren
en Roosteren inclusief projecten centrumplan
Susteren
natuur en landschap (inclusief Grensmaasproject en
Landschapspark Susteren)
maatschappelijk en sociaal cultureel werk
gemeenschapshuizen
ouderenbeleid
kinderopvang en peuterspeelzalen
volwasseneducatie
subsidies culturele verenigingen en instellingen
speeltuinen en speelvoorzieningen
bibliotheken
welzijn
kunst, cultuur en monumentenzorg
museum
leerlingenvervoer
onderwijs, leerplichtwet en onderwijshuisvesting
.
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Wethouder Jac Dijcks

2e loco burgemeester

Wethouder Geert Frische

3e loco burgemeester

Wethouder Jos Wackers

4e loco burgemeester

Portefeuille
gebiedsontwikkeling Maria-Hoop / Koningsbosch
inclusief projecten
gebiedsvisie St. Joost
economische zaken
grond – en pachtzaken
openbare werken en uitvoering M.I.P.
beheer gemeentelijke grondeigendommen
beheer en ontwikkeling bedrijventerrein
grondexploitatie en grondbedrijf
plattelandsvernieuwing
openbare verlichting
buitendienst
wegen, straten en civieltechnische kunstwerken
gladheidsbestrijding
riolering en rioolheffing (inclusief uitvoering G.R.P)
beheer en onderhoud openbaar groen
beleid en beheer openbare begraafplaatsen
WCL

Portefeuille
gebiedsontwikkeling de Bandert inclusief projecten
financiën en belastingen
inkoop – en aanbestedingsbeleid
sociale zaken (inclusief Participatiewet, regionaal
arbeidsmarktbeleid en WSW)
wet maatschappelijke ondersteuning (inclusief
transitie AWBZ-taken)
beheer gemeentelijke gebouwen
sportbeleid, subsidies, sportvoorzieningen en
binnensportaccommodaties

Portefeuille
gebiedsontwikkeling Pey
gebiedsvisie A2-zone inclusief projecten
ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen
volkshuisvesting en woonwagenzaken
waterbeleid
bodembeleid
milieubeleid en beheer
wabo-vergunningen inclusief milieuvergunningen,
bodem en geluid
omgevingsdienst M.E.R.
reconstructie
structuurvisie regionale uitvoeringsdienst (R.U.D.)
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Midden – en Noord Limburg
Wethouder Peter Ruijten

Portefeuille

gebiedsontwikkeling Echt inclusief projecten
jongerenbeleid ( inclusief decentralisatie jeugdzorg)
volksgezondheid (inclusief GGD)
afvalverwijdering en - verwerking
afvalstoffenheffing en reinigingsrecht
verkeer en vervoer
markten, kermissen en evenementen
bosbeheer
5e loco burgemeester
Gemeentesecretaris Guus van
Balkom
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Roerdalen
Burgemeester M.D. (Monique) Boer-Beerta, de

Portefeuille
Communicatie en burgerparticipatie
Coördinatie (Eu)regionale samenwerking
Bezwaar, beroep en klachten
Toezicht en handhaving
Vergunningen drank, horeca en
evenementen
Openbare orde en veiligheid
Politie en brandweer
Kunst en cultuur

Wethouder Eugenie Cuijpers

Portefeuille
Jeugdzorg (decentralisatie)**
Wmo (decentralisatie)**
Gezondheidszorg
**Gezien het vooralsnog parttime invullen van
deze portefeuilles en de vele regionale overleggen
over de decentralisaties, fungeert wethouder
M.H. Verheijden als plaatsvervanger.

Wethouder Jan den Teuling

Portefeuille
Werk, inkomen en participatie
(decentralisatie)**
Voorzieningen en subsidies
Bedrijfsvoering
**Gezien het vooralsnog part-time invullen van
deze portefeuilles en de vele regionale overleggen
over de decentralisaties, fungeert wethouder
M.H. Verheijden als plaatsvervanger.

Derde loco-burgemeester
Wethouder Tjeu Verheijden

Portefeuille
Financiën
Dienstverlening
Welzijn, sport en onderwijs
Vastgoed, grond en pacht
Economie
Milieu en duurzaamheid (exclusief water en
riolering)

Tweede loco burgemeester
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Wethouder Chrit Wolfhagen

Eerste loco-burgemeester

Portefeuille
Ruimtelijke ordening*
Plattelands –en gebiedsontwikkeling*
Monumenten en archeologie
Overige vergunningen*
Openbare ruimte (inclusief water en
riolering)
Verkeer en vervoer
Recreatie en toerisme
Volkshuisvesting
*Ten aanzien van alle kwesties die betrekking
hebben op agrarische bedrijvigheid, wordt de
portefeuille tot 1 januari 2015 uitgevoerd in
afstemming met wethouder M.H. Verheijden (vier
ogen principe).

Gemeentesecretaris Jan L'Ortije
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Voorstel Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
2 juli 2014
Agendapunt 2
Van:
Samenvatting:

Voorstel tot aanwijzen leden Dagelijks Bestuur
Dagelijks Bestuur Servicecentrum MER
Ingevolge artikel 5, lid 2 van de GR MER eindigt het lidmaatschap van het
AB op het tijdstip waarop de zittingsperiode van het college afloopt.
Ingevolge artikel 8, lid 4 van de GR MER eindigt het lidmaatschap van het
DB op het tijdstip waarop de zittingsperiode van het college afloopt.
Ingevolge artikel 8, lid 2 GR MER wijzen de leden van het nieuwe AB (3
colleges) uit hun midden één lid per en uit een deelnemende gemeente
aan om zitting te nemen in het nieuwe DB. : in casu is er gekozen voor
de 3 burgemeesters.
In het bijgevoegd voorstel voor het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld
om de burgemeesters opnieuw aan te wijzen als leden van het Dagelijks
Bestuur.

Voorstel:

Voorgesteld wordt om akkoord te gaan met:
 Invulling van Dagelijks Bestuur door: S.H.M.Strous, J.W.M.M.J.
Hessels, en mevr. M.D. de Boer-Beerta.

Bijlagen:

Bijgevoegd: -Ter inzage:--
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Inleiding:
In de gemeenschappelijke regeling MER is t.a.v. het Algemeen Bestuur (AB) opgenomen:
 Het Algemeen Bestuur bestaat uit de 3 colleges van de deelnemende gemeenten (maximaal 19 leden),
maximaal 7 leden per deelnemende gemeente, waaronder de voorzitter.
 Het lidmaatschap van het AB eindigt op het tijdstip waarop de zittingsperiode van het college
afloopt.
In de gemeenschappelijke regeling MER is t.a.v. het Dagelijks Bestuur (DB) opgenomen:
 Het DB bestaat uit drie leden, één lid per gemeente, waaronder de voorzitter. De leden van het AB
wijzen uit hun midden één lid per en uit deelnemende gemeente aan om zitting te nemen in het
DB.
 Bij afwezigheid kan een lid van het DB worden vervangen door een ander lid van het AB van
dezelfde deelnemende gemeente.
 Het lidmaatschap van het DB eindigt op het tijdstip waarop de zittingsperiode van het college
afloopt.
 De leden van het DB blijven na het verstrijken van de zittingsperiode hun functie waarnemen tot
het tijdstip dat de nieuwe leden zijn aangewezen.
In de gemeenschappelijke regeling MER is t.a.v. de voorzitter opgenomen:
De voorzitter van het AB is ook voorzitter van het DB. De voorzitter wordt door het AB aangewezen
uit de leden van het DB.
Bij verhindering wordt de voorzitter vervangen door een van de andere leden van het DB.
Centrale vraag:
Wat is de samenstelling van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke
regeling Servicecentrum MER ?
Oplossingsrichting(en):
Algemeen Bestuur MER
Het AB van de Gemeenschappelijke Regeling MER bestaat vanaf 2 juli 2014 uit de volgende personen:
Maasgouw:
S.H.M. Strous
J.A.L. Lalieu
A.C.H. Smeets-Palmen
M.H.E. Wilms
Echt-Susteren:

J.W.M.M.J. Hessels
P.H.J. Pustjens
J.J.M Dijcks
G.H.C. Frische
J.M.C. Wackers
P.H.M. Ruijten
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Roerdalen:

M.D. de Boer-Beerta
E.W.A.M. Cuijpers
J.G.A.M. den Teuling
M.H. Verheijden
C.T.G. Wolfhagen

Dagelijks Bestuur MER
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de burgemeesters:
Maasgouw:
S.H.M. Strous
Echt-Susteren:
J.W.M.M.J. Hessels
Roerdalen:
M.D. de Boer-Beerta
Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur MER
Een voorstel wordt voorbereid om de voorzitter voor de volgende periode aan te wijzen. Dit voorstel zal in
het Algemeen Bestuur van 8 oktober 2014 worden voorgelegd. Tot 8 oktober is de heer S.H.M. Strous
voorzitter van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur en zijn de heer J.W.M.M.J. Hessels en
mevrouw M.D. de Boer-Beerta vervanger van de voorzitter.
Financiën:
n.v.t.

Communicatie:
De samenstelling van het Dagelijks Bestuur wordt bekendgemaakt via de intranetsites en op de websites
onder Algemeen Bestuur Servicecentrum MER.
Voorstel:

Voorgesteld wordt om akkoord te gaan met:


Invulling van Dagelijks Bestuur door: S.H.M.Strous, J.W.M.M.J. Hessels, en mevr. M.D. de BoerBeerta.
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Algemeen Bestuur Servicecentrum MER 2 juli 2014
BESLUIT
Aanwijzen leden Dagelijks Bestuur Servicecentrum MER

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER,

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur,

B E S L U I T TOT:
Invulling van het Dagelijks Bestuur door: S.H.M.Strous, J.W.M.M.J. Hessels, en mevr. M.D. de Boer-Beerta.

De voorzitter,

De directie,

4

CONCEPT
Besluitenlijst Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
Aanwezig:
Voorzitter: S.H.M. Strous
Gemeente Maasgouw: J.S.T. Brouns, A.P.M. Forschelen, A.C.H. Smeets-Palmen
Gemeente Echt-Susteren: J.W.M.M. Hessels, J.J.M.Dijcks, G.H.C. Frische, P.J.H. Pustjens
Gemeente Roerdalen: M.D. de Boer-Beerta, J.J.M. Ramakers,
Afwezig: J.A.L Lalieu, M.H. Verheijden, C.T.G. Wolfhagen
Directie MER: G.W.T. van Balkom, J.J.W.M. L’Ortije, W.R.J.H. Ploeg
Directiesecretaris: A.G.A. Rooskens

Maandag 24 maart 2014
15:00 – 16:00 uur
Echt-Susteren

Besluitenlijst
1. Opening
2. Voorstel tot vaststelling besluitenlijst d.d. 29 januari 2013
De besluitenlijst van het AB d.d. 29 januari wordt vastgesteld.
3. Voorstel tot vaststelling begrotingswijziging 2013
Het Algemeen Bestuur besluit:
De begrotingswijziging MER 2013-1 vast te stellen en de afschriften naar de gemeenten te
sturen;
Het Dagelijks Bestuur de opdracht te geven om de begroting naar Gedeputeerde Staten te
zenden.
4. Voorstel tot toepassing verlengd boekjaar 14-12-2012 / 31-12-2013
Het Algemeen Bestuur besluit:
Tot het toepassen van een verlengd boekjaar over de periode 14 december 2012 tot en
met 31 december 2013.

5. Voorstel tot vaststelling jaarrekening 2013
In de toelichting op de jaarrekening gaat de heer Van Balkom in op de afkeurende verklaring
van rechtmatigheid van de accountant. Het Algemeen Bestuur verwacht dat met de
dwingende datum van 1 januari 2015, waarop de uitvoeringsorganisatie sociaal domein
gerealiseerd moet zijn, de gemeenteraden nu al geïnformeerd moeten worden dat deze
1

datum op gespannen voet staat met de Europese aanbestedingsregels. Het Algemeen
Bestuur vindt dat risico’s zoveel mogelijk moeten worden vermeden en zal de
dienstverlening aan de burger prioriteit geven.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De jaarrekening 2013 vast te stellen.
2. De begrotingswijziging 2014-1 vast te stellen.
3. Aan de colleges van B&W van de moedergemeenten te verzoeken om de verzending van de
jaarrekening te begeleiden met een raadsinformatiebrief waarin de afkeurende verklaring van
rechtmatigheid wordt toegelicht en wordt ingegaan op de toekomstige opgaven in het sociaal
domein voor wat betreft het op gespannen voet staan van het halen van de wettelijke termijn
op 1 januari 2015 en de Europese aanbestedingsregelgeving.
4. Aan de colleges van B&W van de moedergemeenten te verzoeken om af te zien van de
procedure tot zienswijze over deze begrotingswijziging en hun tevens te verzoeken om de
gemeenteraden daarover te informeren via dezelfde raadsinformatiebrief.

6. Mondeling voortgangrapportages
Programma sociaal domein
De heer L’Ortije licht de voortgang van het programma sociaal domein toe. De
programmaraad is bezig met de afronding van het haalbaarheidsonderzoek en het
programmaplan. Beide documenten zullen op korte termijn aan de colleges worden
aangeboden. Aandachtspunt is de afstemming met de gemeente Roermond.
De heer L’Ortije neemt in het AB het programma voor een te plannen raadsconferentie op
15 april en 27 mei door. Dit programma zal in de colleges van 25 maart aan de orde komen.
Programma bedrijfsvoering
De heer Ploeg licht de voortgang van het programma bedrijfsvoering toe. De heer
Kerssemakers is gestart met de uitvoering van de programma opdracht. Het streven is om
de tijdlijn zoals in de programma opdracht geformuleerd aan te houden.. Dit betekent dat
de programmamanager in ieder geval drie dagen per week aan de slag moet in plaats van 2.
Over de voortgang van de programma’s bedrijfsvoering en sociaal domein worden de
medewerkers minimaal 1 x per twee weken geïnformeerd via de nieuwsbrief MER.
Harmonisatie arbeidsvoorwaarden
De heer Van Balkom licht de voortgang van het project harmonisatie arbeidsvoorwaarden
toe. De HR visie zal binnenkort als voorgenomen besluit aan de colleges en het Dagelijks
Bestuur worden voorgelegd. Daarna volgen nog diverse fasen om uiteindelijk per 1-1-2015
over een geharmoniseerd arbeidsvoorwaardenpakket voor de vier organisaties te
beschikken.
Afdeling Omgevingsdienst
De heer Van Balkom vertelt over de laatste ontwikkelingen in de afdeling Omgevingsdienst.
De bereikbaarheid van het Servicecentrum is voor de bestuurders en medewerkers
uitgebreid naar 6 case managers. Over de maatregelen die zijn getroffen om de
bereikbaarheid van de afdeling Omgevingsdienst te vergroten zijn alle medewerkers
geïnformeerd via de nieuwsbrief op intranet.
75 procent van de medewerkers zijn geslaagd voor de EVC/EVP opleidingstrajecten,
waarmee aantoonbaar wordt voldaan aan de eisen van Atsma t.a.v. opleiding van
medewerkers. Hiermee loopt de afdeling voorop in Limburg.
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7. Rondvraag
Het Algemeen Bestuur heeft voor de start van de afdeling Omgevingsdienst de
klachtenregeling vastgesteld. Hierin is vermeld dat de klachtencoördinator bij de hoorzitting
aanwezig dient te zijn, en dat de klachtencoördinator het rapport van bevindingen opstelt.
De heer Van Balkom verzoekt om deze bepalingen aan te passen. De voorgestelde
aanpassing zal via de mail worden verstuurd aan de leden van het Algemeen Bestuur met
het verzoek om akkoord te gaan.
De voorzitter dankt alle Algemeen Bestuur leden voor zijn/haar bijdrage aan de eerste
belangrijke stappen van het samenwerkingsverband. Hij constateert dat er een wij-gevoel is
ontstaan, zeer belangrijk in dit soort processen. Hij dankt eenieder nogmaals voor de inzet.
8. Sluiting
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Voorstel Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
2 juli 2014
Agendapunt 4
Van:

Voorstel programmabegroting Servicecentrum MER 2015
Dagelijks Bestuur Servicecentrum MER

Samenvatting:

Het Dagelijks Bestuur heeft op 24 februari 2014 de programmabegroting
Servicecentrum MER 2015 in ontwerp vastgesteld.
Vervolgens hebben de raden van de deelnemende gemeenten bij het
Dagelijks Bestuur van het Servicecentrum MER hun zienswijze over de
ontwerp programmabegroting naar voren kunnen brengen.
Alle raden hebben besloten om geen zienswijzen in te brengen. Deze
besluiten zijn toegevoegd aan de programmabegroting. De
programmabegroting ligt ter vaststelling voor aan het Algemeen
Bestuur.

Voorstel:

Het Algemeen Bestuur van het Servicecentrum MER:
stelt de programmabegroting Servicecentrum MER 2015 vast en
zendt afschriften naar de gemeenten;
geeft opdracht aan het Dagelijks Bestuur om de
programmabegroting vóór 15 juli 2014 aan Gedeputeerde
Staten te zenden.

Bijlagen:

Bijgevoegd: Programmabegroting Servicecentrum MER 2015
Ter inzage: --
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Inleiding:
In haar vergadering van 24 februari 2014 heeft het Dagelijks Bestuur van het Servicecentrum MER de
programmabegroting 2015 in ontwerp vastgesteld.
Overeenkomstig artikel 19 van de Gemeenschappelijke Regeling ontvangen de raden van de deelnemende
gemeenten deze ontwerp begroting om hun zienswijze hierover naar voren te brengen. Dit heeft
plaatsgevonden in de raadsvergaderingen in het voorjaar van 2014.
Centrale vraag:
Wat zijn de zienswijzen over de ontwerp begroting Servicecentrum MER 2015 van de raden van de
gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen?
Oplossingsrichting(en):
Hieronder worden de besluiten van de gemeenteraden van Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen
weergegeven:

Gemeente Maasgouw
Geen zienswijze in te brengen inzake de concept-begroting 2015 van de Gemeenschappelijke
Regeling Servicecentrum MER.

Gemeente Echt-Susteren
Kennis te nemen van de ontwerpbegroting Servicecentrum MER 2015.

Gemeente Roerdalen
Geen zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegroting 2015 van de GR MER.
Deze zienswijzen zijn aan de begroting toegevoegd.
Nadat deze programmabegroting is vastgesteld zendt het Algemeen Bestuur een afschrift aan de
deelnemende gemeenten.
Het Dagelijks Bestuur zendt de definitief vastgestelde programmabegroting Servicecentrum MER 2015 vóór
15 juli 2014 aan Gedeputeerde Staten.
Voorstel:
Voorgesteld wordt om:
de programmabegroting Servicecentrum MER 2015 vast te stellen en de afschriften naar de
gemeenten te sturen;
Het Dagelijks Bestuur de opdracht te geven om de begroting vóór 15 juli 2014 aan Gedeputeerde
Staten te zenden.
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Algemeen Bestuur Servicecentrum MER 2 juli 2014
BESLUIT
Programmabegroting Servicecentrum MER 2015

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER,

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur,

BESLUIT:
De programmabegroting Servicecentrum MER 2015 vast te stellen en zendt afschriften naar de
gemeenten;
Geeft opdracht aan het Dagelijks Bestuur om de programmabegroting vóór 15 juli 2014 aan
Gedeputeerde Staten te zenden.

De voorzitter,

De directie,
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Programmabegroting Servicecentrum MER
Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen 2015

Februari 2014

Servicecentrum MER

Programmabegroting

Inhoudsopgave
1.
1.1
1.2
1.3
1.4

Inleiding
Ontwikkelingen Servicecentrum MER
Aanpassingen in de Gemeenschappelijke regeling Servicecentrum MER
Meerjarige efficiencytaakstelling Servicecentrum MER-Omgevingsdienst
Leeswijzer

3
3
3
4
4

2.
2.1

Programma’s
Programma Ontwikkeling Servicecentrum MER
2.1.1 Inleiding
2.1.2 Wat willen we bereiken?
2.1.3 Wat gaan we daarvoor doen?
2.1.4 Wat mag het kosten?
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1. Inleiding
1.1 Ontwikkelingen Servicecentrum MER
Dit is nu de begroting van 2015…….maar deze begroting zal wijzigen.
In 2014 zullen onderzoeken plaatsvinden op basis waarvan besluitvorming plaatsvindt of een taak
overgaat naar het Servicecentrum. Het betreft hier de bedrijfsvoeringstaken en de uitvoering van de
3 decentralisaties in het sociale domein. Wanneer op basis van deze onderzoeken wordt beslist dat
een taak overgaat, volgt een bedrijfsplan voor de betreffende taak, op basis waarvan implementatie
plaatsvindt.
In 2015, het jaar waar deze begroting betrekking op heeft, zal deze implementatie plaatsvinden. Dit
betekent dat afhankelijk van de besluitvorming over het onderbrengen van taken in het Servicecentrum de begroting 2015 nog een aantal malen gewijzigd wordt.
Daarnaast is deze begroting nog gebaseerd op de bestaande systematieken. Er wordt onderzoek
uitgevoerd naar een robuuste en toekomstbestendige meerjarenbegroting. Hierbij zal de verdeelsystematiek van de apparaatskosten ook worden meegenomen.
In 2012 hebben de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen de gemeenschappelijke regeling (GR) Servicecentrum MER opgericht. Deze gemeenschappelijke regeling is opgericht om
bedrijfsvoerings- en backoffice dienstverleningstaken uit te voeren.
Na vele voorbereidingen is op 2 september 2013 de afdeling omgevingsdienst operationeel. De eerste begroting van het Servicecentrum voor de jaren 2013-2014 is voor de zomer 2013 door het Algemeen Bestuur van de GR vastgesteld, nadat hierover de drie gemeenteraden een zienswijze hebben
kunnen geven.
In de eerste begrotingswijziging is de programma indeling van de begroting gewijzigd en worden de
volgende drie programma’s onderscheiden. Deze programma’s zijn ook te vinden in de begroting
2015.
Programma 1: Ontwikkeling Servicecentrum MER. Dit programma bevat 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 hier op geboekt. Het
betreft incidentele kosten.
Programma 2: Afdeling Omgevingsdienst. Dit programma bevat de budgetten van de afdeling Omgevingsdienst en bestaat voornamelijk uit personeelskosten.
Programma 3: Bedrijfsvoering Servicecentrum MER. In dit programma worden de structurele kosten
geboekt voor bedrijfsvoering van het Servicecentrum zoals de loonkosten directiesecretaris, secretariële ondersteuning en accountantskosten, kosten voor verzekering etc. Een deel van deze kosten
zullen op termijn bij de moederorganisaties wegvallen.

1.2 Aanpassingen in de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER
De Gemeenschappelijke Regeling (GR) beschrijft de samenstelling, werkwijze en taken en bevoegdheden van het Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur, de voorzitter en de directie. Verder is de planning en control cyclus eveneens bepaald.
De planning en control cyclus (hoofdstuk 9, GR) is nu één keer doorlopen en op basis van deze
ervaring worden een aantal wijzigingen voorgesteld.
Integratie van jaarwerkplan en begroting (art. 18 en 19 GR);
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Omdat beiden documenten bijna gelijktijdig aan de orde komen in alle besluitvormingsgremia
(Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur) ligt het voor de hand om het jaarwerkplan en de begroting
te integreren. Dit betekent dat artikel 18 van de GR, jaarwerkplan vervalt en dat de planning van
de begroting wordt aangehouden voor het geïntegreerde document.
Begrotingswijzigingen;
Omdat de begroting al een jaar voorgaand aan het jaar waar de begroting betrekking op heeft
moet worden vastgesteld, ligt het voor de hand dat er begrotingswijzigingen zullen volgen. In de
GR is nu bepaald dat de procedurele gang van zaken die geldt voor de begroting, ook van toepassing is op besluiten tot wijziging van de begroting (art.19 lid 10). Voorgesteld wordt om deze bepaling slechts te laten gelden, voor zover het begrotingswijzigingen van het Servicecentrum betreft, die financiële gevolgen voor de moedergemeenten hebben.

1.3 Meerjarige efficiency taakstelling Servicecentrum MER – Omgevingsdienst
Met de overgang van vergunningen, toezicht en handhaving wordt enerzijds voldaan aan de kwaliteitsdoelstellingen die het rijksbeleid ons oplegt. Anderzijds kan er door samenwerking nog een efficiencyslag gemaakt worden. In onderstaande tabel is de meerjarige taakstelling van de afdeling omgevingsdienst weergegeven. Deze taakstelling loopt op tot een bedrag van ongeveer € 344.000 in
2017. Via een begrotingswijziging is de taakstelling voor 2015 verhoogd met ca. € 52.000. Hier tegenover staat dat er middelen nodig voor de bedrijfsvoering van het Servicecentrum.
De GR heeft zich ten doel gesteld om vanaf 2017 structureel € 150.000 te bezuinigen op de kosten
ten behoeve van de bedrijfsvoering. In 2013 is geïnvesteerd in een nieuw ICT-platform. De jaarlijkse
leasekosten worden gefinancierd uit het beschikbare eenmalige transitiebudget van € 645.000 (onderdeel van het eind 2012 door de drie gemeenten beschikbaar gestelde totaalbudget van
€ 990.000).
In 2017 is dit budget niet meer toereikend om de jaarlijkse lasten af te dekken. Vanaf dat moment
dienen de kosten opgevangen te worden door wegvallen kosten binnen de begrotingen van de drie
gemeenten. Deze kunnen immers hun bestaande ICT-platform afbouwen omdat het nieuwe platform
geschikt is voor het gebruik door zowel de gemeenten als de GR.
2015

2016

2017

2018

Voordeel MER-omgevingsdienst
Extra taakstelling
Bedrijfsvoering

€ 208.000
€ 52.000
- € 542.000

€ 275.000

€ 344.000

€ 344.000

- € 542.000

- € 392.000

- € 392.000

Resterend

- € 282.000

- € 267.000

- €

48.000 - €

48.000

1.4. Leeswijzer
Deze programmabegroting is als volgt opgebouwd, in paragraaf 2 komen de programma’s aan bod.
Paragraaf 3 bevat de paragrafen die van toepassing zijn op het Servicecentrum. De financiële begroting is te vinden in de laatste paragraaf.
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2. Programma’s
2.1 Programma Ontwikkeling Servicecentrum MER
2.1.1 Inleiding
Dit programma bevat 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 hier op geboekt.
De voorbereiding van de overgang van een taak kent een aantal fasen. Eerst wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Op basis daarvan wordt besloten of een taak wel of niet overgaat naar
het Servicecentrum.
Wanneer op basis van het onderzoek wordt besloten dat een taak overgaat, wordt een bedrijfsplan
opgesteld. Op basis van het bedrijfsplan kan de implementatie starten.
Alle incidentele kosten die gepaard gaan met deze voorbereidingen komen ten laste van dit programma “Ontwikkeling Servicecentrum MER”. Overigens zijn voor de transitie drie decentralisaties
budgetten beschikbaar binnen de moedergemeenten. Deze kunnen via een begrotingswijziging
(deels) worden ingezet voor dit programma. Dit zal consequenties hebben voor de begroting van
2014.
In 2014 zijn 3 haalbaarheidsonderzoeken van start gegaan:
het onderzoek naar samenvoeging van de bedrijfsvoeringstaken;
het onderzoek naar de uitvoering van de 3 decentralisaties in het sociaal domein;
het onderzoek naar beheer openbare ruimte.
De planningen van deze onderzoeken hebben gemeen dat ze in de eerste helft van 2014 het haalbaarheidsonderzoek en de besluitvorming hierover afgerond willen hebben. Afhankelijk van deze
besluitvorming worden in de tweede helft van 2014 bedrijfsplannen opgesteld zodat er eind 2014
begin 2015 kan worden gestart met de implementatie. Hier geldt één uitzondering: het opstellen van
het bedrijfsplan van de 3 decentralisaties in het sociaal domein loopt parallel met het haalbaarheidsonderzoek.
De implementatie bevat dan bijvoorbeeld: het opstellen van een functieboek, het plaatsingsproces
van de medewerkers, het ontvlechten van de begrotingen etc. Hieraan zijn kosten verbonden. Het is
moeilijk een kosteninschatting te maken, omdat de hoogte van de kosten erg afhankelijk is van de
besluitvorming n.a.v. de haalbaarheidsonderzoeken die nog moet plaatsvinden. Derhalve zijn in de
tabel op de volgende bladzijde vooralsnog geen bedragen ingevuld maar zijn deze P.M. geraamd.
Wanneer de begroting voor zienswijze aan de raden wordt aangeboden, zal de meest actuele financiële informatie worden toegevoegd.
2.1.2 Wat willen 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.
2.1.3 Wat gaan we daarvoor doen?
In 2015 zal op basis van de haalbaarheidsonderzoeken en bedrijfsplannen implementatie plaatsvinden van een aantal taken naar het Servicecentrum MER.
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2.1.4 Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Lasten
Directe kosten
Totale lasten
Baten
Bijdragen gemeenten
Eenmalig beschikbaar
Overige ontvangsten
Totale baten
Saldo voor bestemming
Mutaties reserves
Saldo

Rekening
2013

Begroting
2014

Begroting
2015

294
294

157
157

P.M.
P.M.

- 90
- 898
- 18
- 1.006

- 25
-

P.M.
P.M.

- 25

P.M.

- 712
686

132
- 132

P.M.
P.M.

- 26

-

P.M.

2016

Meerjarenbegroting
2017
2018

-

-

-
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2.2 Programma afdeling Omgevingsdienst
2.2.1 Inleiding
Dit programma omvat de budgetten van de afdeling Omgevingsdienst. 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, de wettelijke gemeentelijke VTH taken in combinatie met opdrachten van de individuele gemeenten.
2.2.2 Wat willen 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+.
2.2.3 Wat gaan we daarvoor doen?
Er wordt uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma 2015. Hierin wordt de uitvoering beschreven van de VTH taken en de gewenste opdrachten van de individuele gemeenten. Dit uitvoeringsprogramma:
zorgt voor een betere dienstverlening naar onze inwoners en bedrijven;
dereguleert;
voldoet aan de landelijke kwaliteitscriteria;
zorgt ervoor dat de landelijke RUD verplichtingen van de gemeenten worden ingevuld;;
zorgt ervoor dat de vergunningverlening voldoet aan de landelijke toetsmodellen;
zorgt ervoor dat het toezicht voldoet aan de landelijke toezichtprotocollen;
vult de wettelijke beginselplicht tot handhaving in;
bevordert het naleefgedrag;
zet in op bestuurlijk en maatschappelijk relevante thema’s;
maakt bestuurlijke restrisico’s inzichtelijk;
geeft een goede basis voor het voldoen aan de (lange termijn) efficiency taakstelling;
levert aan elke gemeente output naar rato van input, etc.
Het gezamenlijk in 2014 op te stellen uitvoeringsprogramma 2015 zorgt dat vastligt - voor elke bestuurder, medewerker, inwoner en ondernemer- hoe in de Omgevingsdienst van het Servicecentrum
MER voor de drie gemeenten vergunningen worden gemaakt en toezicht wordt uitgeoefend.
2.2.4 Wat mag het kosten?
Het budget voor de Omgevingsdienst is opgebouwd uit de budgetten die in de moedergemeenten
beschikbaar waren voor de taken die naar de MER overgaan, verminderd met een taakstelling op de
materiële lasten (oplopend naar 10% in 2017) en personele lasten (oplopend naar 7,5% in 2017).
Jaarlijks wordt bezien welke autonome stijging van de salarislasten in de begroting opgenomen gaat
worden. De salarissen zoals die nu in de begroting zijn opgenomen zijn op basis van prijspeil 2014.
Het opleggen van de leges blijft bij de moedergemeenten, daarom zijn er geen opbrengsten daarvoor
in de begroting opgenomen.
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Landelijke ontwikkelingen
Zoals bekend vinden er als gevolg van decentralisatie structureel taakverschuivingen plaats. Er heeft
recent een taakverschuiving met gevolgen plaatsgevonden. Voor een deel van de bedrijven waarvoor
de provincie de vergunningverlenende en toezichthoudende instantie was, is de gemeente het bevoegd gezag geworden. Het betreft complexe bedrijven. Voor de uitvoering van de VTH taken zijn
middelen beschikbaar gesteld via het gemeentefonds. Voor Maasgouw: € 456.801, Echt-Susteren,
€ 140.521 en Roerdalen € 73.869 . Alle bedragen lopen tot 2018 op (+14 procent). Het aangegeven
bedrag, is het bedrag dat in 2014 in het gemeentefonds is gestort. Via het uitvoeringsprogramma
2015 worden de organisatorische consequenties geconcretiseerd.
De bijdrage van de moedergemeenten wordt in de opstartfase verdeeld op basis van de ingebrachte
budgetten.
Rekening
2013

Begroting
2014

Begroting
2015

165
1.365
1.530

498
4.295
4.793

534
4.241
4.775

549
4.187
4.736

534
4.133
4.667

534
4.133
4.667

- 1.485
- 61
- 18
- 1.564

- 4.749
- 44
- 4.793

- 4.731
- 44
- 4.775

- 4.692
- 4.692

- 4.667
4.667

- 4.667
4.667

Saldo voor bestemming
Mutaties reserves

- 34
-

-

-

44
- 44

-

-

Saldo

- 34

-

-

-

-

-

Bedragen x € 1.000
Lasten
Directe kosten
Loonkosten
Totale lasten
Baten
Bijdragen gemeenten
Diensten voor derden
Overige ontvangsten
Totale baten

Meerjarenbegroting
2016
2017
2018

In de meerjarenbegroting werd in 2016 (net als in 2014 en 2015) rekening gehouden met inkomsten
ter hoogte van ca. € 44.000 vanwege werkzaamheden die verricht worden voor de gemeente Nederweert. Deze werkzaamheden worden echter in de periode 2013/2015 verricht. Het bedrag dat in
2013 is ontvangen is via het rekeningsaldo 2013 gereserveerd en wordt in 2016 ten gunste van de
exploitatie gebracht.
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2.3 Programma Bedrijfsvoering
2.3.1 Inleiding
In dit programma worden de structurele kosten geboekt voor bedrijfsvoering van het Servicecentrum
zoals de loonkosten directiesecretaris, secretariële ondersteuning en accountantskosten, kosten voor
verzekering etc. Een deel van deze kosten zullen op termijn bij de moederorganisaties wegvallen.
Wanneer in 2014 wordt besloten dat ook de bedrijfsvoering van de moedergemeenten over gaat
naar het Servicecentrum MER, dan heeft dat consequenties voor het programma bedrijfsvoering in
2015. Dit programma zal dan de bedrijfsvoering voor het Servicecentrum en voor de drie moedergemeenten omvatten, met de daarbij behorende budgetten.
2.3.2 Wat willen 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) hun doelstelling(en) kunnen behalen.
2.2.3 Wat gaan we daarvoor doen?
Algemeen
Visievorming en strategiebepaling van het Servicecentrum MER en de moederorganisaties
Voorbereiding en implementatie van besluiten van diverse MER-overlegorganen (Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur, Voorzitter, Directie en stuurgroep)
Optimalisering van de processen en procedures van besluitvorming
Planning & Control
Uitvoering geven aan de Planning & Control cyclus
Financiële administratie en financieel beheer
Financieel consulentschap
Interne controle
Bovengenoemde taken zowel voor de Gemeenschappelijke Regeling als voor de drie moedergemeenten.
Personeel en organisatie
Personeel consulentschap
Personeels- en salarisadministratie
Communicatie
Uitvoeren van het communicatieplan, o.a. opstellen van nieuwsbrieven, organisatie MER-café,
opstellen van stuurgroep MER-berichten etc.
Informatisering en automatisering
Alle ICT-activiteiten die nodig zijn om de afdeling(en) te faciliteren: ICT infrastructuur, functionele
koppelingen, TH applicatie Squit XO, zaakgericht werken/DMS, business intelligence tool.
Facilitair
Archivering, poststromen, DIV.
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2.2.4 Wat mag het kosten?
In de overgangsperiode waar deze begroting betrekking op heeft worden een aantal ondersteunende
taken voor het Servicecentrum MER door de moederorganisaties geleverd. Het gaat hierbij o.a. om
P&O, financieel advies, communicatie, P&C en administratie. Hierbij geldt het gesloten beurzen principe.
In 2015 zal in kaart gebracht worden welke ondersteuning de MER daadwerkelijk gebruikt van de
moedergemeenten en zal kostentoedeling op basis van werkelijkheid worden doorberekend.
Afhankelijk van besluitvorming op basis van het haalbaarheidsonderzoek, en het bedrijfsplan kunnen
en zullen kosten voor 2015 worden bepaald.
Rekening
2013

Begroting
2014

Begroting
2015

171
30
201

565
114
679

565
114
679

565
114
679

415
114
529

283
114
397

- 120
- 91
- 211

- 542
- 542

- 542
- 542

- 542
- 542

- 392
- 392

- 392
- 392

Saldo voor bestemming
Mutatie reserves

- 10
-

137
- 137

137
- 137

137
- 137

147
- 137

5
-5

Saldo

- 10

-

-

-

-

-

Bedragen x € 1.000
Lasten
Directe kosten
Loonkosten
Totale lasten
Baten
Bijdragen gemeenten
Eenmalig beschikbaar
Totale baten

2016

Meerjarenbegroting
2017
2018

Vanaf 2017 is een taakstelling opgenomen binnen dit programma van € 150.000. Deze taakstelling zal
echter gerealiseerd worden doordat er kosten op het gebied van onderhoud ICT wegvallen bij de drie
gemeenten omdat zij hun eigen ICT-omgeving dienen af te bouwen.
In 2018 is de reserve ten behoeve van de leasetermijnen van de ICT-omgeving niet meer toereikend
om de lease te dekken. Ook deze kosten dienen vanaf dat moment opgevangen te worden door
wegvallende leasetermijnen bij de drie gemeenten.
In werkelijkheid zullen de uitgaven van dit programma dus niet dalen zoals weergeven in de tabel
vanaf 2017. Presentatie technisch geeft dit echter wel het beste beeld.
Wanneer de bedrijfsvoeringstaken in het Servicecentrum MER wordt gebracht, wordt de taakstelling
onderdeel van deze begroting.
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3. Paragrafen
3.1 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.

3.2 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 naar verwachting in de toekomst ook de bedrijfsvoering van de
drie moedergemeenten.

3.3 Paragraaf weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft aan hoe solide de financiële positie van de GR 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 de GR 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 maximaal 3% van de salarislasten bedraagt met een maximum van € 100.000.

3.4 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
Deze paragraaf is voorlopig nog niet aan de orde. Mogelijk dat in de toekomst een wagenpark wordt
ondergebracht in de MER. In de voorliggende begroting is hiermee nog geen rekening gehouden.
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3.5 Financiering
3.5.1 Bijdrage per gemeente
Bedragen x € 1

Rekening
2013

Begroting
2014

Begroting
2015

2016

Meerjarenbegroting
2017
2018

Transitiebudget (verdeling o.b.v. inwoneraantal
Maasgouw
308
Echt-Susteren
412
Roerdalen
270
Totaal progr. 1
990
Bijdrage aan programma 1 (verdeling o.b.v. inwoneraantal
Maasgouw
28
8
Echt-Susteren
38
10
Roerdalen
24
7
Totaal progr. 1
90
25
Bijdrage aan programma 2 (verdeling o.b.v. budgetoverheveling
Maasgouw
504
1.608
1.594
Echt-Susteren
609
1.926
1.932
Roerdalen
372
1.215
1.205
Totaal progr. 2
1.485
4.749
4.731
Bijdrage aan programma 3 (verdeling o.b.v. inwonersaantal)
Maasgouw ¹)
85
313
313
Echt-Susteren
21
138
138
Roerdalen
13
91
91
Totaal progr. 3
119
542
542
Totaal
Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Totaal bijdrage

926
1.079
680
2.685

1.929
2.074
1.313
5.316

1.907
2.070
1.296
5.273

1.586
1.905
1.202
4.693

1.577
1.895
1.195
4.667

1.577
1.895
1.195
4.667

313
138
91
542

266
76
50
392

266
76
50
392

1.899
2.043
1.293
5.235

1.843
1.971
1.245
5.059

1.843
1.971
1.245
5.059

¹) de bijdrage van de gemeente Maasgouw is inclusief de vergoeding voor de ontvangen huur die de
gemeente van het Servicecentrum ontvangt; tegenover deze hogere bijdrage staat dus ook een ontvangen huurinkomst.
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Servicecentrum MER

Programmabegroting

4. Financiële begroting
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Servicecentrum MER

Programmabegroting
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Servicecentrum MER

Programmabegroting

5. Staat van reserves
Reserve

Stand
1-1-2015

Toevoeging

Onttrekking

Stand
31-12-2015

Algemene reserve
Inkomsten derden
Transitiebudget

24.914
45.198
416.340

137.196

24.194
45.198
279.144

Totaal

486.452

137.196

348.536

Reserve

Stand
1-1-2016

Toevoeging

Onttrekking

Stand
31-12-2016

Algemene reserve
Inkomsten derden
Transitiebudget

24.914
45.198
279.144

45.198
137.196

24.194
141.948

Totaal

348.536

182.394

166.142

Reserve

Stand
1-1-2017

Toevoeging

Onttrekking

Stand
31-12-2017

Algemene reserve
Transitiebudget

24.914
141.948

137.196

24.194
4.752

Totaal

166.142

137.196

28.946

Reserve

Stand
1-1-2018

Toevoeging

Onttrekking

Stand
31-12-2018

Algemene reserve
Transitiebudget

24.914
4.752

4.752

24.194
-

Totaal

28.946

4.752

24.194
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Programmabegroting

Bijlage: Besluiten zienswijzen raden
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Voorstel Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
2 juli 2014
Agendapunt 5
Van:

Inkoop- en aanbestedingsbeleid en inkoopvoorwaarden Servicecentrum MER
Dagelijks Bestuur Servicecentrum MER

Samenvatting:

De gemeenschappelijke regeling MER is conform de Aanbestedingswet
2012 aanbesteding plichtig en dient in dit verband een
aanbestedingsbeleid op te stellen en te volgen.

Voorstel:

Het Algemeen Bestuur van het Servicecentrum MER:
Besluit tot dat er t.z.t. een geharmoniseerd aanbestedingsbeleid
voor de 3 deelnemende gemeenten en het Servicecentrum MER
is vastgesteld, vooralsnog voor het Servicecentrum MER het
inkoop en aanbestedingsbeleid en de inkoopvoorwaarden van
Echt-Susteren vast te stellen.

Bijlagen:

Bijgevoegd:
Drempelbedragen voor Inkopen en Aanbestedingen gemeente
Echt-Susteren per 1-1-2014;
Schema verplichte dossieropbouw bij Inkopen en
Aanbestedingen;
Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Echt-Susteren (m.i.v.
1-7-2013);
Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van
de gemeente Echt-Susteren (m.i.v. 1-17-2013).
Ter inzage: --
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Inleiding:
Het Servicecentrum MER is als openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen
(Wgr) conform de Aanbestedingswet 2012 aanbesteding plichtig en dient in dit verband een
aanbestedingsbeleid op te stellen en te volgen.
Centrale vraag:
Wat is het inkoop en aanbestedingsbeleid en wat zijn de inkoopvoorwaarden van de gemeenschappelijke
regeling Servicecentrum MER?
Oplossingsrichting(en):
Het inkoop en aanbestedingsbeleid van Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen is niet hetzelfde. Ook in de
uitvoeringsregels van het beleid, de gemeentelijke drempels onder de Europese drempel zijn er verschillen.
De invulling van de inkoopfunctie is eveneens divers. Echt-Susteren heeft hiervoor 1 FTE beschikbaar,
Roerdalen heeft hiervoor 0,8 FTE ingehuurd bij het Inkoopcentrum Zuid en Maasgouw heeft hiervoor 0,2
FTE ingehuurd op ZZP-basis en verder op afroep. De gemeenten Echt-Susteren en Roerdalen zijn beide
aangesloten bij het Inkoopcentrum Zuid, de gemeente Maasgouw niet.
Wel werken de drie gemeenten vanuit een centraal gecoördineerd inkoopmodel.
Bij de opdracht voor de uitwerking van de business-case bedrijfsvoering hebben de drie colleges besloten
om ook de inkoopsamenwerking mee te nemen in deze business-case. Deze uitwerking van de business
case vindt nog plaats. De besluitvorming is gepland de 2e helft van 2014. Uitwerking van de besluitvorming
is gepland 2014-2015.
Vooruitlopend op deze uitwerking wordt voorgesteld om het inkoop en aanbestedingsbeleid en de
inkoopvoorwaarden van de gemeente Echt-Susteren van toepassing te verklaren voor het Servicecentrum
MER. Dit omdat de advisering ten behoeve van inkoop en aanbestedingstrajecten in het Servicecentrum
door Echt-Susteren plaatsvinden. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Echt-Susteren is
een actueel beleid. Een economisch uitgangspunt van dit beleid is dat de gemeenten oog hebben voor de
lokale economie, zonder dat dit tot enigerlei vorm van discriminatie van ondernemers leidt.
Ten overvloede, onverlet blijft het inkoop en aanbestedingsbeleid van de individuele participerende
gemeenten in de MER van toepassing voor inkopen en aanbestedingen waarvan zij zelf opdrachtgever zijn.
Financiën:
n.v.t.

2

Communicatie:
De besluitvorming omtrent de vaststelling van het inkoop en aanbestedingsbeleid dient door het
Servicecentrum MER bekend gemaakt te worden in de huis-aan-huisbladen zoals deze door de
deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling normaliter worden gehanteerd voor hun
bekendmakingen. Het inkoop en aanbestedingsbeleid treed in werking onmiddellijk na datum van
publicatie.
Voorstel:
Voorgesteld wordt om:
1. Tot er t.z.t. een geharmoniseerd inkoop en aanbestedingsbeleid voor de 3 deelnemende
gemeenten en het Servicecentrum MER is vastgesteld, vooralsnog voor het Servicecentrum MER
het inkoop en aanbestedingsbeleid en de inkoopvoorwaarden van Echt-Susteren vast te stellen.
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Algemeen Bestuur Servicecentrum MER 2 juli 2014
BESLUIT
Inkoop- en aanbestedingsbeleid en inkoopvoorwaarden Servicecentrum MER

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER,

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur,

BESLUIT:
1. Besluit tot dat er t.z.t. een geharmoniseerd inkoop en aanbestedingsbeleid voor de 3 deelnemende
gemeenten en het Servicecentrum MER is vastgesteld, vooralsnog voor het Servicecentrum MER
het inkoop en aanbestedingsbeleid en de inkoopvoorwaarden van Echt-Susteren vast te stellen;
2. Tot die tijd de uitvoering van het inkoop en aanbestedingsbeleid te laten plaatsvinden door de
gemeente Echt-Susteren.

De voorzitter,

De directie,
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provincie

limburg

Het Algemeen Bestuur van het
Servicecentrum MER
pia Gemeente Roerdalen
Postbus 6099
6077 ZH SINT ODILlËNBERG

Cluster/Bureau
E-mail
Ons kenmerk
Vpl. nummer
Bijlage(n)

FIN

Behandeld

map.schins@prvlimburg.nl

Telefoon
Faxnummer
Uw kenmerk
Maastricht

2014/24036

Onderwerp
Begrotingswijziging 2013-1

MAP. Schins-van
Luijtelaar
(043) 389 7244
(043) 389 7151
13 mei 2014

VERZONDEN 1 3 MEI 2014

Geacht bestuur,
Op 2 april jl. hebben wij begrotingswijziging 2013-1 van u ontvangen. Hierbij is aangetroffen de
begrotingswijziging voor 2013 (tot en met 2017) en de betreffende raadsbesluiten van de gemeenten
Echt-Susteren, Maasgouw en Roerdalen. Op ons verzoek is aanvullend informatie ontvangen op
8 april 2014. Het betreft het voorstel met bijlagen aan het Algemeen Bestuur en het genomen besluit.
Gebleken is dat bovengenoemde begrotingswijziging is vastgesteld op 24 maart 2014. Wij maken u er op
attent dat besluiten tot wijziging van de begroting tot uiterlijk het eind van het desbetreffende
begrotingsjaar kunnen worden genomen. Hierbij verwijzen wij naar artikel 192 van de Gemeentewet
welke ook van toepassing is op gemeenschappelijke regelingen. Aangezien de ingestuurde
begrotingswijziging hier niet aan voldoet, verzoeken wij u in de toekomst de wetgeving hieromtrent na te
leven.
Een afschrift van deze brief hebben wij aan het Dagelijks Bestuur van het Servicecentrum MER gestuurd.

Gedeputeerde Staten van Limburg

Bezoekadres:
Limburglaan 10
NL-6229 GA Maastricht

Postbus 5700
NL-6202 MA Maastricht
postbus@prvlimburg.nl

Tel + 31 (0)43 389 99 99
Fax + 31 (0)43361 8099
www.limburg.nl

IBAN -nummer:
NL08RAB00132575728
BIC-code: RABONL2U

Bereikbaar via:
Lijn 1 (richting De Heeg)

Deloitte.

Deloitte Accountants B.V.
Sint Jansweg 20
5928 RC Venlo
Postbus 236
5900 AE Venlo
Nederland
Tel: 088 288 2888
Fax: 088 288 9989
www.deloitte.nI

Aan het Algemeen Bestuur
van de Gemeenschappelijke Regeling
Servicecentrum MER
Postbus 450
6100 AL ECHT

Datum

Beharideld door

Ons kenmerk

22 mci 2014

drs, D.O. Meeuwissen RA

14036/DMJDas-3 113853590

Onderwerp

Uw kenmerk

Controleverkiaring j aarrekening 2013
Geacht bestuur,
Hierbij ontvangt u onze controleverkiaring d.d. 11 april 2014 bij de jaarrekening 2013 van uw
gemeenschappelijke regeling.
Wij hebben eén exemplaar van de controleverkiaring voorzien van een originele handtekening.
Dit exemplaar is ten behoeve van uw eigen archief. Het andere exemplaar van de
controleverkiaring 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 controleverkiaring gebruik te maken van het exemplaar van de controleverkiaring die niet is
voorzien van een persoonlijke handtekening. Dit conform het advies van de beroepsorganisatie
NBA ter vermijding van fraude met handtekeningen van accountants.
Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat de bijgevoegde controleverkiaring 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 crop dat onze bovengenoemde
toestemming vervalt in de situatie dat de jaarrekening niet ongewijzigd wordt vastgesteld door
het algemeen bestuur.
Indien u deze jaarstukken inclusief controleverkiaring opneemt op internet, dient u te
waarborgen dat de jaarstukken inclusief controleverkiaring 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 j aarrekening”).
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 handeisregister van de Kamer van Koophandel te
Rotterdam onder nummer 24362853.

Member of

Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Deloitte.
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22 mei 2014
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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 een nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.
Over onze overige bevindingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening zullen wij u
separaat versiag uitbrengen.
Hoogachtend,
Deloitte Accountants B.V.

drs. DO. Meeuwissen RA

Bijiagen:

Een controleverkiaring bij de jaarrekening 2013 in tweevoud (één getekend en één
ongetekend exemplaar).

D e 10 tte.

Deloitte Accountants By.
Sint Jansweg 20
5928 RC Venlo
Postbus 236
5900 AE Venlo
Nederland
Tel: 088 288 2888
Fax: 088 288 9989
www.deloitte.n!

Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant
Aan het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER te Echt
Verkiaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de (in dejaarstukken 2013 op de pagina’s 17 tot en met 24 opgenomen)jaarrekenmg
2013 van de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER te Echt gecontroleerd.
Deze j aarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de programmarekenmg over
2013 met de toelichtingen, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondsiagen
voor financiële versiaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER is
verantwoordelijk voor het opmaken van de j aarrekening in overeenstemming met het in
Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de
Beleidsregels bezoldiging normering topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT),
aismede voor het opstellen van het jaarverslag 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 en het Controleprotocol WNT
van de Beleidsregels toepassing WNT.
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
gevoig 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 en het Besluit accountantscontrole decentrale
overheden (B ado) en het d.d. 31 oktober 2013 door het algemeen bestuur vastgestelde
‘controleprotocol voor de accountantscontrole op dejaarrekening 2013 en 2014’ en de
Beleidsregels toepassing WNT, inclusief het Controleprotocol WNT.

Deloitte Accountants By, is ingeschreven in het handeisregister van de Kamer van Koophandel te
Rotterdam onder nummer 24362853.

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu Limited
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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 verkrijging van controle-informatie
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn
athankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico’s dat dejaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als
gevoig van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de inteme beheersing in
aanmerking die relevant is voor het opmaken van dejaarrekening en voor het getrouwe beeld
daarvan, aismede 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 grondsiagen voor financiële
verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de
door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, aismede
een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
De financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het ‘controleprotocol voor de
accountantscontrole op de jaarrekening 2013 en 2014’. 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 B ado is deze
goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur bij besluit van 31 oktober 2013 vastgesteld.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om
een onderbouwing voor ons goedkeurend oordeel inzake de getrouwheid van de jaarrekening en
voor ons afkeurend oordeel inzake rechtmatigheid te bieden.
Onderbouwing van het afkeurend oordeel inzake rechtmatigheid
In de jaarrekening zijn lasten inzake aanschaf ICT-middelen verantwoord voor een bedrag van
€ 886.514, die niet in overeenstemming met de EU-aanbestedingsrichtlijnen tot stand zijn
gekomen.
Goedkeurend oordeel inzake de getrouwheid betreffende de jaarrekening en een afkeurend
oordeel inzake rechtmatigheid
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
2013 als van de activa en passiva per 31 december 2013 in overeenstemming met het Besluit
begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing WNT.
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Voorts zijn wij van oordeel, gelet op het belang van hetgeen is vermeld in de paragraaf
‘Onderbouwing van het afkeurend oordeel inzake rechtmatigheid’, dat de in dezejaanekening
verantwoorde baten en lasten aismede de balansmutaties over 2013 niet in overeenstemming zijn
met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving waaronder verordeningen van de
gemeenschappelijke regeling en het Controleprotocol WNT van de Beleidsregels toepassing
WNT en dus in alle van materieel belang zijnde aspecten niet rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Verkiaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het j aarverslag, voor zover
wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de j aarrekening.
Venlo, 11 april 2014
Deloitte Accountants B.V.

drs. D.O. Meeuwissen RA

14036/DM/Das-3 113853590
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Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant
Aan het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER te Echt
Verkiaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de (in dejaarstukken 2013 op de pagina’s 17 tot en met 24 opgenomen)jaarrekening
2013 van de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER te Echt gecontroleerd.
Deze j aarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de programmarekening over
2013 met de toelichtingen, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondsiagen
voor financiële versiaggeving 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 en de
Beleidsregels bezoldiging normering topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT),
aismede voor het opstellen van het jaarverslag 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 en het Controleprotocol WNT
van de Beleidsregels toepassing WNT.
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
gevoig van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheicl 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 en het Besluit accountantscontrole decentrale
overheden (Bado) en het d.d. 31 oktober 2013 door het algemeen bestuur vastgestelde
‘controleprotocol voor de accountantscontrole op dejaarrekening 2013 en 2014’ en de
Beleidsregels toepassing WNT, inclusief het Controleprotocol WNT.

Deloitte Accountants By, is ingeschreven in het handeisregister van de Kamer van Koophandel te
Rotterdam onder nummer 24362853.

Member of
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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 verkrijging van controle-informatie
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn
athankelijk 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
gevoig van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de inteme beheersing in
aanmerking die relevant is voor het opmaken van dejaarrekening en voor het getrouwe beeld
daarvan, aismede 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 doe! 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 grondsiagen voor financiële
versiaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de
door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, aismede
een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
De financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het ‘controleprotocol voor de
accountantscontrole op de j aarrekening 2013 en 2014’. De bij onze controle toegepaste
goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten
inc!usief 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 zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om
een onderbouwing voor ons goedkeurend oordeel inzake de getrouwheid van de jaarrekening en
voor ons aficeurend oordeel inzake rechtmatigheid te bieden.
Onderbouwing van het afkeurend oordeel inzake rechtmatigheid
In de jaarrekening zijn lasten inzake aanschaf ICT-middelen verantwoord voor een bedrag van
€ 886.514, die niet in overeenstemming met de EU-aanbestedingsrichtlijnen tot stand zijn
gekomen.
Goedkeurend oordeel inzake de getrouwheid betreffende de jaarrekening en een afkeurend
oordeel inzake rechtmatigheid
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
2013 als van de activa en passiva per 31 december 2013 in overeenstemming met het B esluit
begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing WNT.

14O36JDMJDas-3 113853590

Deloitte.
3
Voorts zijn wij van oordeel, gelet op het belang van hetgeen is vermeld in de paragraaf
‘Onderbouwing van het afkeurend oordeel inzake rechtmatigheid’, dat de in dezejaarrekening
verantwoorde baten en lasten aismede de balansmutaties over 2013 niet in overeenstemming zijn
met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving waaronder verordeningen van de
gemeenschappelijke regeling en het Controleprotocol WNT van de Beleidsregels toepassing
WNT en dus in alle van materieel belang zijnde aspecten niet rechtmatig tot stand zijn gekomen.

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

Venlo, 11 april 2014
Deloitte Accountants B.V.
Was getekend: Drs. D.O. Meeuwissen RA
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1. Inleiding
1.1 Ontwikkelingen Servicecentrum MER
Samenwerking met als doel kwaliteit borgen, efficiënter werken, de kwetsbaarheid van de drie ge
meentelijke organisaties verminderen en de continulteit verbeteren is een belangrijk programma
punt van de respectievelijke gemeenteraden, coalities en colleges.
Volgens het collegeprogramma in Roerdalen 2010- 2014 zal de komende jaren “op concreet uitvoe
ringsniveau de ambtelijke samenwerking met buurgemeenten worden versterkt en uitgebouwd met
als doel de kwaliteit te borgen, een efficiëntere bedrijfsvoering te realiseren en krachtig en deskundig
op elk gebied te kunnen zijn”.
In het collegeprogramma van Echt-Susteren 2010-2014 wordt aangegeven dat door middel van sa
menwerking met Maasgouw en Roerdalen besparingen worden gerealiseerd.
In Maasgouw is in het coalitieprogramma 2010-2014 aangegeven dat samenwerking wordt gezocht
om onze taken zo goed mogelijk invulling te geven. Bij de begrotingsbehandeling 2011 is een motie
aangenomen om regionale samenwerking op te pakken.
Het Servicecentrum MER geeft vorm aan de samenwerking tussen de gemeenten Maasgouw, Echt
Susteren en Roerdalen voor wat betreft bedrijfsvoering en backoffice dienstverlening.
De drie gemeenten willen afzonderlijk als regie gemeente furictioneren. Dit betekent dat ze auto
noom blijven en gemeentelijk beleid formuleren. Daarnaast wenst iedere gemeente haar eigen ser
vice 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 ser
vice 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.
In 2013 is de afdeling Omgevingsdierist per 1 september onder het Servicecentrum gebracht. De om
gevingsdienst is gehuisvest in het voormalig gemeentehuis van de voormalige gemeente heel (huidig:
gemeente Maasgouw).

1.2 Verlengd boekjaar
In principe is een boekjaar gelijk aan een kalenderjaar. De Gemeenschappelijke Regeling is per 14
december 2012 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In 2012 hebben er geen financiële trans
acties plaats gevonden. De voorliggende jaarrekening heeft betrekking op de totale periode van 14
december 2012 tot en met 31 december 2013. Het Algemeen Bestuur van de GR heeft op 24 maart
2014 besloten tot het toepassen van een verlengd boekjaar over de genoemde periode.

1.3 Leeswijzer
Deze programmarekening is opgebouwd zoals het BBV
) dit voorschrijft. Het is gesplitst in een jaar
1
verslag (hoofdstukken 1 tot en met 6) en jaarrekening (hoofdstukken 7 tot en met 15). Hetjaarver
slag is het beleidsmatige gedeelte. Dejaarrekening 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

1)

Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV)
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en de inzet van de budgetten op programmaniveau. In hoofdstuk 6 vindt de verantwoording plaats
op het niveau van de voorgeschreven paragrafen.

2. Rekeningsaldo 2013
De jaarrekening 2013 sluit af met een positief resultaat van afgerond € 70.000. Het saldo is als volgt
opgebouwd:
Programma
1. Ontwikkeling Servicecentrum
2. Omgevingsdienst
3. Bedrijfsvoering

Saldo

€
€

26. 146
34.409
9.558

Het saldo ad € 70.112 bestaat voor een belangrijk deel (€ 45.198) uit niet begrote inkomsten vanwe
ge dienstverlening voor de gemeente Nederweert. Deze inkomsten zijn begroot voor de jaren 20142016. Volgens de nu aangegane verplichtingen zullen de werkzaamheden echter in 2013-2015 ver
richt worden. Dit betekent dat deze begrote inkomsten in 2016 gemist zullen worden.
De inkomsten van Nederweert zijn zonder aftrek van de hiervoor zeif gemaakte kosten. Omdat dit
ook bestede uren van de medewerkers betreft is dit niet exact te becijferen. Na aftrek van de kosten
resteert een bedrag van circa € 20.000-€ 25.000. Zonder de werkzaamheden voor de gemeente Ne
derweert zou het positieve saldo van de GR ca. € 55.000 bedragen. Vanuit dit oogpunt zou ‘slechts’
de ‘winst’ gereserveerd moeten worden en niet de ‘omzet’. Om de begroting 2016 te ontzien is er
echter voor gekozen om aan het AB voor te stellen € 45.198 te reserveren. Omdat dit bedrag hoger is
dan het positieve saldo van programma 2 (€ 34.409) wordt er gedeeltelijk hiervoor gereserveerd
vanuit de positieve saldi van de programma’s 1 en 3 (totaal € 35.704).
Na aftrek van de te reserveren inkomsten vanuit de werkzaamheden voor Nederweert resteert een
positiefsaldo van afgerond € 24.914.
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.
Voorgesteld wordt dit saldo te reserveren. In het Bedrijfsplan MER-Omgevingsrecht+ is in paragraaf
3.7.1 aangegeven dat wordt gedacht aan een reserve die 3% van de salarislasten bedraagt met een
maximum van € 100.000. De salarislasten 2013 bedroegen € 1.128.000. Dit betekent een reserve van
afgerorid € 34.000.
Resumé

Bedrag

Saldo

€

70.112

Reserve inkomsten derden
Algemene reserve

€
€

45.198
24.914
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3. Auditing en control
Over het boekjaar 2013 heeft interne controle (IC) p!aatsgevonden op een drieta! activiteiten. Het
betreft aanbestedingen en salarissen. De IC op de bouwvergunningen en de baten van de bouwver
gunningen vindt p!aats binnen de drie moedergemeenten.
De externe controle is verricht door Deloitte accountants. Voorafgaand aan de controle heeft overleg
p!aatsgevonden over de wijze van verantwoorden in deze eerste jaarrekening van de GR.
De accountant is voornemens een goedkeurende controleverkiaring voor getrouwheid en een afkeu
rende controleverklaring voor rechtmatigheid te verstrekken, als gevolg van het niet voldoen aan de
Europese aanbestedingsrichtlijnen.

4. Financiële positie
De begroting 2013/2014 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 10 juli 2013. Daarna is een
begrotingswijziging opgesteld welke, tegelijk met de vaststelling van deze jaarrekening 2013, zal
worden vastgesteld op 24 maart 2014. Zowel de begroting als de begrotingswijziging zijn voor ziens
wijzen aangeboden aan de drie gemeenteraden.
De in deze jaarrekening 2013 gepresenteerde begrotingscijfers zijn met inbegrip van de op 24 maart
2014 vast te stellen begrotingswijziging.
De GR is grotendeels afhankelijk van de bijdragen die de drie deelnemende gemeenten verstrekken.
Een klein dee! van de inkomsten wordt gegenereerd door werkzaamheden voor derden. De legesin
komsten worden berekend op basis van de Iegesverordeningen van de drie gemeenten. De inkom
sten die voortvloeien uit de verstrekte omgevingsvergunningeri komen ten gunste van de gemeen
ten.
De GR heeft per ultimo 2013, vOór resultaatbepaling geen reserves.
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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.
2013 is het overgangsjaarwaarin de afdeling Omgevingsdienst naar het Servicecentrum is overge
bracht, de medewerkers in hun functies zijn geplaatst en gehuisvest in Heel. Ondersteuning door
automatisering is georganiseerd, naast de andere bedrijfsvoeringstaken. De bedrijfsvoeringstaken
zijn verdeeld over de drie moedergemeenten. Inmiddels is gestart met de voorbereidingen voor an
dere taakgebieden die mogelijk overgaan 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 ge
bieden krachten moeten bundelen in het Servicecentrum MER. Zo kan efficiencyvoordeel worden
behaald, kwaliteitsverbetering plaatsvinden, kwetsbaarheid worden verminderd en continulteit wor
den verbeterd.
Het Servicecentrum MER is dienstverlenend aan de drie gemeenten op het gebied van bedrijfsvoe
ring en back-office dienstverlening. In 2013 is het taakgebied vergunning, toezicht en handhaving
overgebracht naar het Servicecentrum. Vervolgens zullen andere taakgebieden overgaan. Per taak
gebied zal steeds worden geconcretiseerd wat de doelstellingen zijn.

5.1.3 Wat hebben we daarvoor gedaan?
In de eerste heift van 2013 is de afdeling Omgevingsdienst overgegaan naar het Servicecentrum.
Deze overgang is geImplementeerd en geformaliseerd voor personeel, huisvesting, informatisering
en automatisering.
Daarnaast zijn in 2013 de voorbereidingen gestart om de bedrijfsvoeringstaken P&O, l&A, en financi
en van de drie gemeenten onder te brengen in het Servicecentrum MER. Met als motivatie integrate
benadering, uniformiteit, duidelijkheid en efficiency en één beslismoment is later besloten om hier
één opdracht Bedrijfsvoering van te maken.
Qok zijn in 2013 nog twee andere opdrachten voor haalbaarheidsonderzoek geformuleerd; onder
zoek voor uitvoering sociaal domein in het kader van de drie decentralisaties en haalbaarheidsonde
zoek voor beheer openbare ruimte. De voorbereidingen bestaan uit de opstelling van een haalbaar
heidsonderzoek en bedrijfsplan.
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5.1.4 Wat heeft het gekost?

Totale lasten
Baten
Bijdragen gemeenten
Eenmalig beschikbaar
Overige ontvangsten
Tota!e baten
Saldovoorbestemming
Mutaties met reserves

-

-

-

-

-

€

480

€
€

90
390

€

480

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I

€

295

€
€
€
€

90
212
18
321

€

26

I
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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 combi
natie 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?
De drie colleges willen dat de Omgevingsdienst de Iandelijke vereiste kwaliteit levert, dat de klantge
richtheid verder verbetert waarbij de kosten worden gereduceerd (de 3K’s). Specifieker voor de uit
voering 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 daar
van de overlast wordt beperkt, de kwaliteit van de leefomgeving wordt behouden en waar mogelijk
verbeterd 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 Omgevingsdienst is nog volop in ontwikkeling. Naast de door ontwikkeling heeft de Omgevings
dienst vanaf september uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma 2013/2014 van de 3 op
drachtgevende gemeenten.

5.2.4 Wat heeft bet gekost?
Het budget voor de omgevingsdienst is opgebouwd uit de budgetten die in de moedergemeenten
beschikbaar waren voor de taken die naar de MER overgaan, verminderd met een taakstelling op de
materiële lasten (oplopend naar 10%) en personele lasten (oplopend naar 7,5%). Uitgangspunt voor
de Omgevingsdienst is een verhoging van de kwaliteit van dienstverlening tegen minder kosten.
•
•

•

Overige personele lasten; naar rato van het aantal fte dat de moedergemeenten hebben overge
dragen aan de Omgevingsdienst is een budget voor overige personeelskosten mee overgeheveld.
Na het opstellen van de begroting 2013-2014 is gebleken dat de basis waarop de personeelsbud
getten zijn berekend per gemeente verschillend was. In de loop van 2014 zal dit worden gecorri
geerd zodat het budget op een en dezelfde wijze is berekend. Via een begrotingswijziging dient dit
nog in de begroting verwerkt te worden.
Jaarlijks wordt bezien welke autonome stijging van de slarislasten in de begroting opgenomen
gaat worden. De slarissen zoals die nu in de begroting zijn opgenomen zijn op basis van prijspeil
2014.

Het opleggen van de leges blijft bij de moedergemeenten, daarom zijn er geen opbrengsten daarvoor
in de begroting opgenomen.
De te realiseren taakstelling voor 2013 is gerealiseerd. Zie mede de toelichting in Hoofdstuk 2. Pro
gramma 2 bevatte taakstellingen ter hoogte van € 86.584. Na aftrek van de realisatie hiervan, res
teert een positief saldo van € 34.409. Wanneer de (niet-begrote) werkzaamheden ten behoeve van
de gemeente Nederweert niet waren verricht, had dit positieve saldo circa € 10.000-€ 15.000 bedra
gen.
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Behorend b1jntroIeverkIaring

d.d,

11ApR2iL
10

Directe lasten
Loonkosten
Totale lasten
Baten
Bijdragen gemeenten
Diensten voor derden
Overige baten
Totae baten
Saldo voor bestemming
Toevoeging aan reser
ves

-

-

-

-

-

-

€
€
€

286
1.206
1.492

€
€

1.485
7

-

-

-

-

1.492

€

-

€
€
€

165
1.365
1.530

-

€
€
€
€

1.485
61
18
1.564

-

€

34

-

-

-

-
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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, kosten voor
verzekering 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, commu nicatie, 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 gedaari?
Algemeen
• Visievorming en strategiebepaling van het Servicecentrum MER
• Voorbereiding en implementatie van besluiten van diverse MER-overlegorganen (Algemeen Be
stuur, Dagelijks Bestuur, Directie)
• Optimalisering van de processen en procedures van besluitvorming
Planning & Control
• Inrichting van de Planning & Control cyclus
• lnrichten van financiële administratie en financieel beheer
• lnrichten van het financieel consulentschap
Personeel en organ isatie
• Opstellen van het functieboek voor het management en de afdeling Omgevingsdienst
• I nrichting van beoordelingssystematiek
• lnrichten van het consulentschap personeel
Communicatie
• Uitvoeren van het communicatieplan, o.a. opstellen van nieuwsbrieven, organisatie MER-café,
opstellen van stuurgroep MER-berichten, ontwikkeling huisstijl inclusief logo etc.
Informatisering en automatisering
• Alle ICT-activiteiten die nodig zijn om de afdeling Omgevingsdienst te faciliteren: ICT infrastruc
tuur, functionele koppelingen, VTH applicatie Squit XO, zaakgericht werken/DMS, business intelli
gence tool.
Voor identatiedoeeifldefl.
Facilitair
Behorend j ntroIeverkaring
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• Vastleggen van de processen rondom de archivering.
2014
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5.3.4 Wat heeft het gekost?
In de overgangsperiode waar 2013 onder valt, worden een aantal ondersteunende taken voor het
Servicecentrum MER vanuit de moederorganisaties geleverd. Het gaat hierbij o.a. om P&O, financieel
advies, communicatie, P&C en administratie. Hierbij geldt het gesloten beurzen principe.
In deze overgangsperiode geldt dat er zo mm mogelijk budgettaire verstoring mag plaatsvinden.
Daarom is besloten om in de opstartfase vanuit de moedergemeenten geen overhead/indirecte kos
ten doorte berekenen aan de MER. De diensten worden door de 3 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).
12

Vanaf 2015 zal in kaart gebracht worden w&ke ondersteuning de MER daadwerkelijk gebruikt van de
moedergemeenten en zal kostentoedeling op basis van werkelijkheid worden doorberekend.

Directe lasten
Huur huisvesting
Loonkosten
Totale lasten
Baten
Bijdragen gemeenten
Bijdrage Mgtbv huur
Eenmalig beschikbaar
Totale baten
Saldo voor bestemming
Toevoeging aan reserves

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

€
€
€
€

57
70
38
165

€
€
€
€

50
70
45
165

-

-

-

-

-

-

-

-

-

€
€
€
€

101
70
30
201

€
€
€
€

50
70
91
211

€

10
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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 be
groting staan, gebundeld weer te geven. Het betreft de verplichte paragrafen bedrijfsvoering, weer
standsvermogen, 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 naar verwachting in de toekomst ook de bedrijfsvoering van de
drie moedergemeenten.
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 norme
ren. Ook moet de bezoldiging openbaar gemaakt worden via de jaarrekening en melding bij de minis
ter.
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 2013 was als volgt:
Gemeente Maasgouw
Dhr. S.H.M. Strous (DB) voorzitter
Dhr. J.S. T. Brouns (AB)
Dhr. A.P.M. Forschelen (AB)
Dhr. J.A.L. Lalieu (AB)
Mw. A.C.H. Smeets-Palmen
Gemeente Echt-Susteren
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)
Gemeente Roerdalen
Mw. M.D. de Boer-Beerta (DB)
Dhr. J.J.M. Ramakers (AB)
Dhr. M.H. Verheijden (AB)
Dhr. C.T.G. Wolfhagen (AB)
De bestuursleden van het AB en DB hebben in 2013 geen bezoldiging en/of ontslagvergoeding ont
vangen van Servicecentrum MER.

6.3 Paragraaf weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft aan hoe solide de financiële positie van de gemeente is. Het weer
standsvermogen wordt bepaald door de weerstandscapaciteit afte zetten tegen de omvang van de

risico’s.
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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 ult de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente 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 la) 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. Ultimo 2013 bedraagt deze € 25.000.
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 weer
sta ndscapaciteit van de drie moedergemeenten.
Risico’s conform het Bedrijfsplan OD+ (afwijkingen van landeliike maatlat)
Afwijken van de kwaliteitscriteria mag, mits gemotiveerd. Voor een aantal taken is de formatie van
de MER-Omgevingsrecht+ niet aangevulcl tot de landelijke maatlat. Hieronder worden per taak de
argumenten toegelicht.
Toezicht en handhaving Ruimteliike 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 toezicht
houders zullen eerstgenoemde taak uitoefenen als onderdeel van een fuiltimefunctie 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 net
werk-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 pianeconomie
Hier geldt hetzelfde als bij iaatstgenoemde taak.
Cultuurhistorie
Deze taak wordt voor 0,7 fte geborgd. Gelet op huidige workload is verdere ophoging niet noodzake
Iijk. Ook hiervoor kan, iridien noodzakelijk, een verdere borging via rietwerk-RUD worden gereali

seerd.
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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 geevalueerd. 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 kiassieke RUD.
6.4 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
Deze paragraaf is voorlopig nog niet aan de orde. Mogelijk dat in de toekomst een wagenpark wordt
ondergebracht in de MER. In de voorliggende begroting is hiermee nog geen rekening gehouden.
6.5 Financiering

j
Vooruitontvangen voorschotbedrag (verdeling o.b.v. inwoneraantal)
Maasgouw
€
Echt-Susteren
€
Roerdalen
€
Totaal progr. 1
€
-

-

-

Bijdrage aan programma 1 (verdeling o.b.v. inwoneraantal)
Maasgouw
€
Echt-Susteren
€
Roerdalen
€
Totaal progr. 1
€
-

-

-

-

Bijdrage aan programma 2 (verdeling o.b.v. ingebracht budget)
Maasgouw
€
Echt-Susteren
€
Roerdalen
€
Tota& progr. 2
€
-

-

-

-

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

-

-

-

Totaal
Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Totaal bijdrage

-

-

-

-

€
€
€
€

122
162
106
390

€
€
€
€

66
89
58
213

28
38
24
90

€
€
€
€

28
38
24
90

504
609
372
1.485

€
€
€
€

504
609
372
1.485

85
21
13
119

€
€
€
€

85
21
13
119

739
830
515
2.084

€
€
€

683
757
467
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8. Balans per 31 december

Activa
Viottende activa
Uitzettingen met een rentetypische Iooptijd
korter dan één jaar
Liquide middelen
Banksaldo

-

Overlopende activa

-

Eigen vermogen (algemene reserve)
Resultaat na bestemmng c.q. nog te bestem
men resultaat

Viottende passiva
Viottende schulden met een reritetypische loop
tijd korter dan één jaar
Overfopende passiva

-

Voor dentfi.
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€

177.892

€

1.082.611

€

70.112

€

144.629

€

1.045.762
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9. Toelichting op de balans
Grondsiagen voor waardering en resultaatbepaling
Vottende activa en passiva
•
De vorderingen en schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
Vaste passiva
•
De aanwezige reserves zijn eveneens gewaardeerd tegen nominale waarde.
•
Bij de bepaling van het rekeningresultaat wordt uitgegaan van het Besluit Begroting en Verant
woording. Oft betekent dat het stelsel van baten en lasten wordt gehanteerd. Uitgangspunten
hiervoor zijn het toerekeningsbeginsel en het beginsel van begrijpelijkheid onder andere be
staande uit relevantie, materialiteit, betrouwbaarheid, getrouwe weergave en voorzichtigheid.
• Over de reserves wordt geen rente berekend.
Als vergelijkende cijfers zijn de cijfers opgenomen per 14 december 2012, de inschrijfdatum bij de
kamer van Koophandel Limburg van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Servicecentrum MER.
ACTIVA
De post liquide middelen kan als volgt warden onderscheiden:
Boekwaarde
14-12-2012

I

Banksaldi

I
€

Totaal

I

Boekwaarde
31-12-2013

€

-

€

177.892

€

177.892

€
€

8.129
1.074.482

I

I

L
Overlopende activa
De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen

€
€

Specificatie nog te ontvangen
Afrekening bijdragen gemeenten
BCF (BTW-compensatiefonds)
Automatisertngskosten omzetten naar lease
RUD-afrekening gemeenten Leudal/Nederweert
Diversen
Totaal

-

-

Bedrag
C
€
C
C
€
€

94.845
243.267
638.746
61.070
36.554
1.074.482

Joor dentifia
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PASSIVA
Eigen vermogen
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit devolgende posten:
Boekwaarde
14-12-2012

I

Algemene reserve
Te bestemmen resultaat

€

€

-

1€

Totaal

Boekwaarde
31-12-2013

70.112

-1€

€

70.112

€

-

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de bestemmingsreserve gedurende het jaar
2012 en 2013:

Algemene re5erve
Te bestemmen resultaat
Ir

€
€

0
0

€
€

0
70.112

I

•]

C

IIII1 I

€
€

0
0

€
€

0
0

‘I I

‘1

€
€

0
0

€
€

0
70.112

I

I

i’I1

Onder ‘te bestemmen resultaat’ staan de toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de
bestemming van het resultaat van het voorgaand boekjaar.
Toelichting vooruitontvangen voorschotbedrag
Vooruitontvangen voorschotbed rag
Bijdrage gemeenten
Aanwending t.b.v. programma 1
Aanwending t.b.v. programma 3
Restant

Bedrag

-

-

€
€
€
€

990.000
212.746
91.464
685.790

n 2013 is rekening gehouden met 8 maandelijkse Ieasetermijnen (€ 91.464). n het vooruitontvangen
voorschotbedrag is een bedrag van € 645.000 geraamd voor ICT. Het restant (€ 553.536) bijft in de
bestemmingsreserve beschikbaar voor de dekking van de Ieasetermijnen in de komende jaren. De
software is voor 4 jaar geleased, de hardware voor 6 jaar.
Van de overige € 345.000 uit het vooruitontvangen voorschotbedrag resteert € 132.254 (zie hoofdstuk
4 financiëe positie). Dit bedrag wordt in 2014 opnieuw beschikbaar gest&d voor de daarvoor bedo&de
uitgaven.
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Overige schulden
Boekwaarde
14-12-2012

Boekwaarde
31-12-2013

I

I

Crediteuren

€

Totaal

€

-

-

I
€

144.629

€

144.629

Overlopende passiva
Boekwaarde
14-12-2012
Nog te betalen

€

Totaal

€

Boekwaarde
31-12-2013

-

-

I

€

359.972

€

359.972

I

Specificatie nag te betalen

I

Bedrag

Te betalen lease automatisering 2013
Huurkosten
Loonheffing
BOA’s
Diversen

€
€
€
€
€

91.464
70.000
96.328
40.688
61.492

Totaal

€

359.972

10. Programmarekening over begrotingsjaa r
Zie de bijlage 1.
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11. Toelichtingen
Zie de bijlage 1.
Programma 1
Van het oorspronkelijke vooruitontvangen voorschotbedrag ad € 990.000 is € 212.746 verantwoord
binnen dit programma. Een ander deel ad € 91.464 is ingezet op programma 3 om de leasekosten
van de Cr-omgeving voor de maanden mel tot en met december te dekken. Het restant van
€ 685.790 is op de balans geplaatst als vooruitvangen voorschotbedrag (zie de toelichting op de ba
lans).
De voor dit budget bedoelde kosten bedragen in 2013 € 212.746. Het restant ad € 685.790 wordt de
komende jaren ingezet. Het grootste deel hiervan € 553.536 is bedoeld ter dekking van Ieasetermij
nen in de jaren 2014 tot en met 2017.
De bijgest&de raming van de inkomsten ad € 480.000 bestaat uit € 345.000 vooruitontvangen voor
schotbedrag, € 80.000 ten behoeve van de verhuizing en € 55.000 ten behoeve van business-cases.
Het budget van transitie P&O-kosten vertoont een overschrijding van € 15.526. Binnen het vooruit
ontvangen voorschotbedrag werd een budget geraamd van € 45.000. De werkelijke kosten, benodigd
voor het ontwikkelen van een functieboek en op basis hiervan het plaatsingsproces, waren € 15.526
euro hoger.
Programma 2
De ontvangen inkomsten betreffen personeel (vergoeding voor opleidingen ad € 17.614) worden ten
gunste van de uitgavenpost gebracht.
De inkomsten van derden zijn € 54.070 hoger dan begroot. Dit betreft grotendeels de niet begrote
inkomsten vanuit de gemeente Nederweert (€ 45.198). Daarnaast zijn er werkzaamheden ten behoe
ye van de gemeente Leudal verricht. Deze inkomsten zijn in de begrotingswijziging netto geraamd
(€ 7.000). De werkelijk inkomsten bedroegen € 16.872. Hierop dienen de extra kosten die gemaakt
zijn voor deze werkzaamheden verminderd te worden. Per saldo resteert dan de geraamde € 7.000.
De extra kosten zijri verantwoord onder het budget voor inhuur.
De overschrijding op het budget inhuur derden moet in relatie worden gezien met de onderschrijdin
gen op de diverse overige budgetten binnen dit programma, waaronder het salarisbudget. De bijdra
ge aan het samenwerkingsverband (brandweer) vertoont een onderschrijding van € 85.977. Er is,
vanwege de gewenste integrahteit en daaraan gekoppelde klantgerichtheid voor burgers en bedrij
yen- besloten om binnen de Omgevingsdienst het specialisme brandpreventie te organiseren. Het
speciahsme wordt niet meer ingehuurd. Binnen de begroting 2014 worden de voormalige inhuur
budgetten met een begrotingswijziging toegevoegd aan de begrotingspost Personeelskosten OD.
Een aantal vacatures zijn in 2013 nog niet ingevuld, voor enkele vacatures is formatie ingehuurd.
Rekening houdend met de ontvangen inkomsten is er birinen het salarisbudget een onderschrijding
van Ca. € 35.000. De uitvoeringsbudgetten lopen in totaliteit in de pas met de begroting.
Programma 3
Dit programma vertoont een klein overschot van € 9.558. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door
dat het budget voor secretariële taken niet is aangesproken. Deze taken zijn uitgevoerd binnen de
formatie van de gemeente Echt-Susteren.

12. Incidentele lasten en baten
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Eind 2012 hebben de drie gemeenteraden in totaliteit € 990.000 ter beschikking gesteld ter dekking
van de transitiekosten. n 2013 is hiervan € 304.210 aangewend. Het restant ad € 685.790 is als voor
uitontvangen bedragen op de balans geplaatst en zal in 2014 en de jaren daarna worden aange
wend.
In de begroting is rekening gehouden met financieringslasten voor de ICT-omgeving voor slechts 4
maanden (4 maanden). De omgeving is in werkelijkheid reeds vanaf mei in de Iucht en dient vanaf
die datum gefinancierd te worden. Deze (Iease-)Iasten worden gedekt ult het vooruitontvangen
voorschotbedrag.

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

14. Staat van reserves en voorzieningen

Eigen vermogen (algemene reserve)
Resultaat 2013 (nog te bestemmen resultaat)

-

-

-

€

70.112

\Joor den fi doeenden.
Behorend bijrtroIeverkiaring
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15. Analyse van de begrotingsafwijkingen
Begroot
Programma
Programma I
Programma 2
Programma 3

inkomste{
-

-

-

Ontwikkeling Servicecentwm MER
Omgevingsdienst
Bedrijfsvoering

Sub.totaal programmas

480000

uitgavenl
480000

-

saldo
0

I .492377

1492377

0

164468

164468

0

2.1 36.845

2.136.845

0

Werke%ijk

Programma
Prograrnrna I
Programma 2

uitgaven

inkomstenl
-

-

Oritwikkeling Servicecentrum MER
Qmgevingsdienst

Programrna 3- Bedrijfsvoering
Sub-totaal programma’s

saldo

320746

294600

-26.146

1564061

1.529652

-34409

210932

201374

-9.558

2.095.739

2.025.627

-70.1 12

Begrotingsafwijking
Programma I
Programrna 2
Prograrnma 3

uitgaven

inkomstenl

Programma
-

-

-

saldo

Ontwikkeling Servicecentrum MER

159.254

185400

-26.146

Omgevingsdienst

-71 684

-37.275

-34409

Bedrijfsvoering

Sub-totaal programma’s

.

-46464

-36906

-9558

41.106

111.218

-70.112
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Bijlage 1: Programmarekening over begrotingsjaar
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