Agenda Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
Maandag 24 maart 2014
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CONCEPT
Besluitenlijst Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling MER
Woensdag 29 januari 2014 15:00 – 17:00 uur
Roerdalen
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.J.M.Dijcks, G.H.C. Frische
Gemeente Roerdalen: M.D. de Boer-Beerta, J.J.M. Ramakers, M.H. Verheijden, C.T.G. Wolfhagen
Afwezig: M.D. de Boer-Beerta, J.W.M.M. Hessels, J.A.L Lalieu, P.J.H. Pustjens
Directie MER: G.W.T. van Balkom, J.J.W.M. L’Ortije, W.R.J.H. Ploeg
Directiesecretaris: A.G.A. Rooskens

Besluitenlijst
1. Opening
2. Voorstel tot vaststelling besluitenlijst d.d. 10 december 2013
De besluitenlijst van het AB d.d. 10 december 2014 wordt vastgesteld.
De voorzitter merkt n.a.v. het verslag op dat de colleges er naar moeten streven om dat wat is
afgestemd in het Algemeen Bestuur ook wordt vastgesteld in de colleges.
3. Voorstel tot kennisname planning en control cyclus 2014
Het Algemeen Bestuur besluit om kennis te nemen van de planning en control cyclus 2014.
Er wordt in maart nog een AB gepland om de begrotingswijziging en het jaarverslag vast te
stellen.
Naar aanleiding van dit voorstel wordt aangegeven dat wanneer er taken overgaan naar het
Servicecentrum, dit zal leiden tot begrotingswijzgingen/aanpassingen.
In de kadernota’s dienen de ontwikkelingen voor 2015 al zoveel als mogelijk geschetst te worden.
4. Stand van zaken ontwikkelopdrachten
Leon Jeurninck (programmamanager) presenteert het programma sociale kracht kernen.
Naar aanleiding van de presentatie stemt het AB de volgende punten af:
- De naam van het programma wordt gewijzigd in programma uitvoering sociaal domein.
- De filosofie gericht op het versterken van de sociale situatie in onze dorpen en kernen blijft
onverkort overeind en wordt uiteengezet in de inleiding van het programma.
- Het AB geeft aan dat het van groot belang is dat de communicatie rondom dit programma
goed georganiseerd wordt.
- Project 4 onderzoek grijs/groen participatiebedrijf kent een stuurgroep die de aard heeft van
een begeleidingsgroep. Daarnaast is er ook een projectgroep die twee opdrachten heeft.
Enerzijds het aanleveren van informatie t.b.v. het onderzoek en anderzijds het maken van
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een advies aan de drie colleges, over het onderzoek.
-

Wim Ploeg schetst de laatste stand van zaken m.b.t. de ontwikkelopdracht bedrijfsvoering.
Hij geeft aan op korte termijn een programmamanager geworven te hebben.

5. Rondvraag
-

Er vindt afstemming plaats over de onderzoekscommissie die namens de provincie de
bestuurskracht onderzoekt. Leon Jeurninck zal bij elk college aanschuiven.
Jack Dijcks merkt op dat er een aanmerkelijke verbetering merkbaar is van de dienstverlening
omgevingsdienst.

6. Sluiting
Aldus vastgesteld op 24 maart 2014,
Het Algemeen Bestuur Servicecentrum MER,

De voorzitter,

De directie,

S.H.M. Strous

G.W.T. van Balkom
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Voorstel Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
24 maart 2014
Agendapunt 3
Van:

Voorstel tot vaststelling van begrotingswijziging 1 2013
Dagelijks Bestuur Servicecentrum MER

Samenvatting:

De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het Dagelijks
Bestuur van het Servicecentrum MER hun zienswijzen over de ontwerp
begrotingswijziging naar voren brengen. Dit heeft plaatsgevonden in de
raadsvergaderingen van februari jl. Het Dagelijks Bestuur heeft deze
zienswijzen gevoegd bij de ontwerp begrotingswijziging en biedt deze
aan ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur.

Voorstel:

Het Algemeen Bestuur:
- Stelt de begrotingswijziging 2013-1 vast en zendt afschriften aan
de gemeenten.
- Geeft opdracht aan het Dagelijks Bestuur om de
begrotingswijziging aan GS te zenden.

Bijlagen:

Bijgevoegd: Begrotingswijziging Servicecentrum MER
Ter inzage:

1

Inleiding:
In haar vergadering van 10 december 2013 heeft het Algemeen Bestuur van het Servicecentrum MER een
voorgenomen besluit genomen over de begrotingswijziging 2013, om de begrotingswijziging vast te stellen.
Overeenkomstig artikel 19 van de Gemeenschappelijke Regeling ontvangen de raden van de deelnemende
gemeenten deze ontwerp begrotingswijzigingen om hun zienswijze hierover naar voren te brengen. Dit
heeft plaatsgevonden in de februari raadsvergaderingen.
Centrale vraag:
Wat zijn de zienswijzen over de ontwerp begrotingswijziging Servicecentrum MER 2013 van de raden van
de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen?
Oplossingsrichting(en):
Hieronder worden de zienswijzen van de gemeenteraden van Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen
weergegeven:
Gemeente Maasgouw
1. Maasgouw dient niet onevenredig mee te betalen aan de kosten voor huisvesting en/of informatie- en
communicatietechnologie (ICT). De vertegenwoordigers van Maasgouw binnen de MER dienen hierop
toe te zien.
2. De ICT kosten (bijvoorbeeld kosten inrichting werkplekken) dienen in de toekomst binnen de
vastgestelde budgetten (zoals vastgesteld op 20 juni 2013) gerespecteerd te worden.
3. De nu in beeld gebrachte meerkosten kunnen niet binnen het bestaande budget, dat de raad
beschikbaar heeft gesteld voor de MER, opgevangen worden. In de toekomst wil de raad op voorhand
op de hoogte worden gebracht van begrotingswijzigingen.
4. Door een externe partij een diepte-onderzoek te laten uitvoeren naar een robuuste en
toekomstbestendige meerjarenbegroting van de MER in opdracht van de auditcommissie van Maasgouw
en de betrokken raden van de MER hierin te betrekken en de kosten hiervan te dekken uit de algemene
reserve;
5. De dienstverleningsovereenkomsten uit te werken zoals genoemd in de gemeenschappelijke regeling
MER zodat de raad meer grip krijgt op de MER.
Gemeente Echt-Susteren
Geen zienswijzen ten aanzien van de ontwerp begrotingswijziging Servicecentrum 2013 naar voren
te brengen.
Gemeente Roerdalen
Geen zienswijze over de ontwerp begrotingswijziging Servicecentrum 2013 naar voren
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te brengen.

Deze zienswijzen zijn aan de begrotingswijziging toegevoegd. In de ontwerp begroting 2015 is opgenomen
dat er een onderzoek zal worden uitgevoerd naar een robuuste en toekomstbestendige
meerjarenbegroting.
Nadat deze begrotingswijziging is vastgesteld zendt het Algemeen Bestuur een afschrift aan de
deelnemende gemeenten.
Het Dagelijks Bestuur zendt de definitief vastgestelde begrotingswijziging Servicecentrum MER 2013 aan
Gedeputeerde Staten.

Voorstel:
Voorgesteld wordt om:
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 aan Gedeputeerde Staten te zenden.
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Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
BESLUIT
Voorstel tot vaststelling van begrotingswijziging 1 2013

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER,

Gelezen het voorstel van het Dagelijks 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 aan Gedeputeerde Staten te zenden.
De voorzitter,

De directie,
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Voorstel Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
24 maart 2014
Agendapunt 4
Van:

Voorstel tot toepassing van een verlengd boekjaar
Dagelijks Bestuur Servicecentrum MER

Samenvatting:

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd een besluit te nemen over het
toepassen van een verlengd boekjaar over de periode 14 december
2012 tot en met 31 december 2013.

Voorstel:

Het toepassen van een verlengd boekjaar 14 december 2012 tot en met
31 december 2013.

Bijlagen:

Bijgevoegd:
Ter inzage:
-

1

Inleiding:
In artikel 20 van de GR is geregeld dat het Dagelijks Bestuur over elk kalenderjaar verantwoording af over
de inkomsten en uitgaven onder overlegging van de daarbij behorende bescheiden. De GR is ingeschreven
in het register van de Kamer van Koophandel per 14 december 2012. Dit zou betekenen dat er over de
periode 14 december 2012 tot en met 31 december 2012 een jaarrekening gemaakt dient te worden. In
deze periode zijn er geen financiële transacties geweest.
Centrale vraag:
Hoe kan voorkomen worden dat er over 2012 een jaarrekening gemaakt moet worden, welke geen enkele
inhoudelijke waarde heeft?
Oplossingsrichting(en):
In principe is een boekjaar gelijk aan een kalenderjaar. Uw Algemeen Bestuur kan hiervan afwijken door
een besluit te nemen over een verlengd boekjaar 14 december 2012-31 december 2013. Dit besluit dient
genomen te zijn voordat de jaarrekening daadwerkelijk wordt vastgesteld.
In de opgestelde jaarrekening 2013, welke later op de agenda van uw bestuursvergadering terugkomt, is er
op geanticipeerd dat uw AB dit besluit neemt.
Financiën:
Niet van toepassing.
Communicatie:
Niet van toepassing.
Voorstel:
Het toepassen van een verlengd boekjaar 14 december 2012 tot en met 31 december 2013.
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Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
BESLUIT
Toepassen verlengd boekjaar

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER,

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur,

BESLUIT:
Tot het toepassen van een verlengd boekjaar over de periode 14 december 2012 tot en met 31 december
2013.
De voorzitter,

De directie,
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Voorstel Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
24 maart 2014
Agendapunt 5
Van:

Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2013
Dagelijks Bestuur Servicecentrum MER

Samenvatting:

Uw AB stelt conform artikel 20, lid 3, van de GR, uiterlijk 10 juli de
jaarrekening vast over het voorafgaande jaar. Daarmee wordt decharge
verleend aan het DB. De jaarrekening 2013 is gereed en door de
accountant gecontroleerd. De accountant is voornemens een
goedkeurende verklaring afgegeven op het gebied van getrouwheid
maar een afkeurden verklaring wat betreft de rechtmatigheid. Bij de
jaarrekening 2013 hoort een begrotingswijziging 2014 waarmee een
deel van de restant-budgetten uit het transitiebudget (vooruitontvangen
voorschotbedrag), in 2014 beschikbaar gesteld kunnen worden.

Voorstel:

1. De jaarrekening 2013 vaststellen.
2. De begrotingswijziging 2014-1 vaststellen.
3. Aan de colleges van B&W van de moedergemeenten 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 een raadsinformatiebrief.

Bijlagen:

Bijgevoegd:
- concept-jaarrekening 2013
- concept-begrotingswijziging 2014-1
Ter inzage:
- rapport van bevindingen behorende bij de jaarrekeningcontrole door
de accountant en de controleverklaringen
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Inleiding:
In artikel 20, lid 3 van de GR staat vermeld dat het AB uiterlijk 10 juli de jaarrekening van het
voorafgaande jaar vaststelt..
Centrale vraag:
Stelt uw AB voorliggende concept-jaarrekening 2013 en de daaruit voortvloeiende conceptbegrotingswijziging 2014 vast?
Oplossingsrichting(en):
Per 1 september 2013 is de Omgevingsdienst van start gegaan binnen de GR Servicecentrum MER. Op
10 juli 2013 is de begroting 2013/2014 vastgesteld door uw AB. Inmiddels is er een begrotingswijziging
in procedure gebracht welke voor zienswijze aan de drie gemeenteraden is voorgelegd. De definitieve
vaststelling van deze begrotingswijziging vindt plaats in dezelfde vergadering van uw AB waarvoor ook
deze jaarrekening is geagendeerd, te weten 24 maart 2014. De jaarrekening is opgesteld onder
voorbehoud van vaststelling van deze begrotingswijziging door het AB.
Jaarrekening 2013
De jaarrekening is in concept gereed. Bijgaand treft u deze aan.
De controle door de accountant heeft plaatsgevonden. Het rapport van bevindingen ligt ter inzage. De
accountant is voornemens een goedkeurende verklaring af te geven op het gebied van getrouwheid
maar afkeurende wat betreft rechtmatigheid.
De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 70.112. In hoofdstuk 2 van de rekening treft u een
toelichting hier op aan.
In de jaarrekening is € 685.790 van het oorspronkelijke transitiebudget ad € 990.000 op de balans
geplaatst als vooruitontvangen voorschotbedrag.
In de jaarrekening 2013 is er vanuit gegaan dat de ICT-geleased wordt. Hierover heeft principebesluitvorming plaatsgevonden. Inmiddels is het leasecontract getekend.
De GR is per 14 december 2012 ingeschreven in het register van de KvK. Volgens de GR betekent dit dat
er formeel ook over 2012 een jaarrekening gemaakt dient te worden. Dit kan voorkomen worden door
een verlengd boekjaar toe te passen van 14 december 2012 tot en met 31 december 2013. In de
voorliggende jaarrekening 2013 is hierop geanticipeerd. Uw AB dient hier voordat de jaarrekening 2013
wordt vastgesteld nog een besluit over te nemen. Hiervoor zal ligt een apart AB-voorstel voor.
Begrotingswijziging 2014
Tegelijk met de vaststelling van de jaarrekening 2013 wordt aan uw AB gevraagd een deel van het
restant transitiebudget (vooruitontvangen voorschotbedrag) door middel van een begrotingswijziging
opnieuw beschikbaar te stellen voor 2014.
Het betreft de restanten van de onderdelen ‘kwartier maken, P&O, opleidingen, communicatie en
administratie. Hierbij de aantekening dat het deelbudget voor P&O met € 15.526 is overschreden. Deze
overschrijding dient in 2014 gecompenseerd te worden door een van de andere deelbudgetten.
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Conform de GR dient deze begrotingswijziging aan de gemeenteraden ter zienswijze aangeboden te
worden. Dit betekent dat het budget niet eerder dan juni 2014 beschikbaar gesteld kan worden door
uw AB. Voorgesteld wordt om aan de colleges van Burgemeester en wethouders te vragen om af te
mogen zien van de zienswijze-procedure. In tegenstelling tot de begroting en de begrotingswijziging
2013 betreft het hier immers ‘eigen’ geld van de GR. Er worden aan de drie moedergemeenten geen
extra middelen gevraagd. Voorgesteld wordt dat uw AB aan de drie colleges van B&W vraagt om de
gemeenteraden via een raadsinformatiebrief te informeren over deze afwijkende procedure.
Financiën:
1. Voorgesteld wordt het saldo ad € 70.112 toe te voegen aan een tweetal reserves van de GR.
2. Tevens wordt voorgesteld het restant transitiebudget (vooruitontvangen voorschotbedrag) opnieuw
beschikbaar te stellen in 2014 en volgende jaren.
3. De jaarrekening heeft geen financiële gevolgen voor de deelnemende gemeenten.
4. Zie verder de jaarrekening 2013.
Communicatie:
Communicatie vindt plaats na de vaststelling van deze jaarrekening en begrotingswijziging.
Voorstel:
1. De jaarrekening 2013 vaststellen.
2. De begrotingswijziging 2014-1 vaststellen.
3. Aan de colleges van B&W van de moedergemeenten 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 een raadsinformatiebrief.
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Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
BESLUIT
vaststelling jaarrekening 2013

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER,

Gelezen het voorstel van het Dagelijks 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 af te zien van de procedure tot
zienswijze over deze begrotingswijziging en hun tevens te verzoeken om de gemeenteraden daarover
te informeren via een raadsinformatiebrief.
De voorzitter,

De directie,
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Jaarstukken Servicecentrum MER
Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen 2013

Maart 2014
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1. Inleiding
1.1 Ontwikkelingen Servicecentrum MER
Samenwerking met als doel kwaliteit borgen, efficiënter werken, de kwetsbaarheid van de drie gemeentelijke organisaties verminderen en de continuïteit verbeteren is een belangrijk programmapunt van de respectievelijke gemeenteraden, coalities en colleges.
Volgens het collegeprogramma in Roerdalen 2010- 2014 zal de komende jaren “op concreet uitvoeringsniveau 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 samenwerking 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, EchtSusteren en Roerdalen voor wat betreft bedrijfsvoering en backoffice dienstverlening.
De drie gemeenten willen afzonderlijk als regie gemeente functioneren. Dit betekent dat ze autonoom blijven en gemeentelijk beleid formuleren. Daarnaast wenst iedere gemeente haar eigen service loket te behouden, zodat een inwoner altijd bij zijn eigen gemeente terecht kan.
Alle taken die vallen onder bedrijfsvoering of backoffice dienstverlening kunnen op de middellange
en lange termijn onder de gemeenschappelijke regeling worden gebracht.
Belangrijk hierbij is dat de gemeenschappelijke regeling het karakter krijgt en behoudt van een service center, een organisatie die dienstbaar is aan de drie gemeenten. Dit is een voorwaarde voor de
drie gemeenten om autonoom te blijven en de regiefunctie in te vullen.
In 2013 is de afdeling Omgevingsdienst per 1 september onder het Servicecentrum gebracht. De omgevingsdienst 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 transacties 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 BBV1) dit voorschrijft. Het is gesplitst in een jaarverslag (hoofdstukken 1 tot en met 6) en jaarrekening (hoofdstukken 7 tot en met 15). Het jaarverslag is het beleidsmatige gedeelte. De jaarrekening het beheersmatige gedeelte.
Alleen de onderdelen van het BBV die van toepassing zijn op de Gemeenschappelijke Regeling (GR)
zijn opgenomen. In hoofdstuk 5 is per programma verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid

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

Saldo

1. Ontwikkeling Servicecentrum
2. Omgevingsdienst
3. Bedrijfsvoering

€
€
€

26.146
34.409
9.558

Totaal

€

70.112

Het saldo ad € 70.112 bestaat voor een belangrijk deel (€ 45.198) uit niet begrote inkomsten vanwege 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 verricht worden. Dit betekent dat deze begrote inkomsten in 2016 gemist zullen worden.
De inkomsten van Nederweert zijn zonder aftrek van de hiervoor zelf 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 Nederweert 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
positief saldo 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
afgerond € 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) plaatsgevonden op een drietal activiteiten. Het
betreft aanbestedingen en salarissen. De IC op de bouwvergunningen en de baten van de bouwvergunningen vindt plaats binnen de drie moedergemeenten.
De externe controle is verricht door Deloitte accountants. Voorafgaand aan de controle heeft overleg
plaatsgevonden over de wijze van verantwoorden in deze eerste jaarrekening van de GR.
De accountant is voornemens een goedkeurende controleverklaring voor getrouwheid en een afkeurende 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 zienswijzen 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 deel van de inkomsten wordt gegenereerd door werkzaamheden voor derden. De legesinkomsten worden berekend op basis van de legesverordeningen van de drie gemeenten. De inkomsten die voortvloeien uit de verstrekte omgevingsvergunningen komen ten gunste van de gemeenten.
De GR heeft per ultimo 2013, vóór 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 overgangsjaar waarin de afdeling Omgevingsdienst naar het Servicecentrum is overgebracht, 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 andere 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 gebieden krachten moeten bundelen in het Servicecentrum MER. Zo kan efficiencyvoordeel worden
behaald, kwaliteitsverbetering plaatsvinden, kwetsbaarheid worden verminderd en continuïteit worden verbeterd.
Het Servicecentrum MER is dienstverlenend aan de drie gemeenten op het gebied van bedrijfsvoering en back-office dienstverlening. In 2013 is het taakgebied vergunning, toezicht en handhaving
overgebracht naar het Servicecentrum. Vervolgens zullen andere taakgebieden overgaan. Per taakgebied zal steeds worden geconcretiseerd wat de doelstellingen zijn.
5.1.3 Wat hebben we daarvoor gedaan?
In de eerste helft van 2013 is de afdeling Omgevingsdienst overgegaan naar het Servicecentrum.
Deze overgang is geïmplementeerd en geformaliseerd voor personeel, huisvesting, informatisering
en automatisering.
Daarnaast zijn in 2013 de voorbereidingen gestart om de bedrijfsvoeringstaken P&O, I&A, en financien van de drie gemeenten onder te brengen in het Servicecentrum MER. Met als motivatie integrale
benadering, uniformiteit, duidelijkheid en efficiency en één beslismoment is later besloten om hier
één opdracht Bedrijfsvoering van te maken.
Ook zijn in 2013 nog twee andere opdrachten voor haalbaarheidsonderzoek geformuleerd; onderzoek voor uitvoering sociaal domein in het kader van de drie decentralisaties en haalbaarheidsondezoek voor beheer openbare ruimte. De voorbereidingen bestaan uit de opstelling van een haalbaarheidsonderzoek en bedrijfsplan.
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5.1.4 Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000

Rekening
2012

Begroting
2013

Rekening
2013

Lasten
Directe lasten
Totale lasten

-

€
€

480
480

Baten
Bijdragen gemeenten
Eenmalig beschikbaar
Overige ontvangsten
Totale baten

-

- €
- €

90
390
480

Saldo voor bestemming
Mutaties met reserves

-

Saldo na bestemming

-

- €

€
€

295
295

€
€
€
€

90
212
18
321

-

- €
€

26
-

-

- €

26

-
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5.2 Programma afdeling Omgevingsdienst
5.2.1 Inleiding
De afdeling Omgevingsdienst is de eerste afdeling die in het Servicecentrum MER is ondergebracht.
Het takenpakket van de afdeling is bepaald aan de hand van de landelijke kwaliteitscriteria in combinatie met het huidige werkpakket en de ambitie per gemeente.
Daarnaast worden ook de plustaken onderscheiden. Het gaat dan om vergunningverlening, toezicht
en handhaving in relatie tot de APV, Drank- en Horecawet en een aantal bijzondere wetten.
5.2.2 Wat wilden we bereiken?
De drie colleges willen 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
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 Omgevingsdienst vanaf september uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma 2013/2014 van de 3 opdrachtgevende gemeenten.
5.2.4 Wat heeft het 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 overgedragen 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 personeelsbudgetten zijn berekend per gemeente verschillend was. In de loop van 2014 zal dit worden gecorrigeerd 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. Programma 2 bevatte taakstellingen ter hoogte van € 86.584. Na aftrek van de realisatie hiervan, resteert 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 bedragen.
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Bedragen x € 1.000

Rekening
2012

Begroting
2013

Rekening
2013

Lasten
Directe lasten
Loonkosten
Totale lasten

-

€
€
€

286
1.206
1.492

Baten
Bijdragen gemeenten
Diensten voor derden
Overige baten
Totale baten

-

-€
-€

1.485
7
1.492

Saldo voor bestemming
Toevoeging aan reserves
Saldo

-€

-

-

-

-

-

-

€
€
€

165
1.365
1.530

€
€
€
€

1.485
61
18
1.564

-€

34

-

-€

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, communicatie, informatie, automatisering, organisatie, financiën en facilitair, zodat de
afdeling(en) in het Servicecentrum MER hun doelstelling(en) kunnen behalen.
5.3.3 Wat hebben we daarvoor gedaan?
Algemeen
Visievorming en strategiebepaling van het Servicecentrum MER
Voorbereiding en implementatie van besluiten van diverse MER-overlegorganen (Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur, Directie)
Optimalisering van de processen en procedures van besluitvorming
Planning & Control
Inrichting van de Planning & Control cyclus
Inrichten van financiële administratie en financieel beheer
Inrichten van het financieel consulentschap
Personeel en organisatie
Opstellen van het functieboek voor het management en de afdeling Omgevingsdienst
Inrichting van beoordelingssystematiek
Inrichten 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 infrastructuur, functionele koppelingen, VTH applicatie Squit XO, zaakgericht werken/DMS, business intelligence tool.
Facilitair
Vastleggen van de processen rondom de archivering.
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 min mogelijk budgettaire verstoring mag plaatsvinden.
Daarom is besloten om in de opstartfase vanuit de moedergemeenten geen overhead/indirecte kosten door te berekenen aan de MER. De diensten worden door de 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).
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Vanaf 2015 zal in kaart gebracht worden welke ondersteuning de MER daadwerkelijk gebruikt van de
moedergemeenten en zal kostentoedeling op basis van werkelijkheid worden doorberekend.
Bedragen x € 1.000

Rekening
2012

Begroting
2013

Lasten
Directe lasten
Huur huisvesting
Loonkosten
Totale lasten

-

Baten
Bijdragen gemeenten
Bijdrage Mg tbv huur
Eenmalig beschikbaar
Totale baten

-

Saldo voor bestemming
Toevoeging aan reserves

-

Saldo

-

-

Rekening
2013

€
€
€
€

57
70
38
165

€
€
€
€

101
70
30
201

€
€
€
€

50
70
45
165

€
€
€
€

50
70
91
211

-

- €

10
-

-

-€

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 begroting staan, gebundeld weer te geven. Het betreft de verplichte paragrafen bedrijfsvoering, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen en financiering. De paragrafen verbonden partijen,
grondbeleid en lokale heffingen zijn niet van toepassing voor het Servicecentrum MER.

6.2 Paragraaf bedrijfsvoering
De paragraaf bedrijfsvoering heeft betrekking op alle ondersteunende taken die het Servicecentrum
MER uitvoert voor de eigen afdeling Omgevingsdienst, de Directie, het Algemeen Bestuur en het
Dagelijks Bestuur. Omdat de bedrijfsvoering samen uitgevoerd gaat worden met de drie gemeenten
is er voor gekozen om de activiteiten in totaliteit onder te brengen in een programma. Zie hiervoor
het programma Bedrijfsvoering. Vanuit dit programma wordt de bedrijfsvoering georganiseerd van
de Gemeenschappelijke regeling en 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 normeren. Ook moet de bezoldiging openbaar gemaakt worden via de jaarrekening en melding bij de minister.
In het kader van de WNT worden de leden van het Algemeen Bestuur (AB) en Dagelijks Bestuur (DB)
van Servicecentrum MER aangemerkt als topfunctionarissen. De samenstelling van het AB en DB per
31 december 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 ontvangen van Servicecentrum MER.

6.3 Paragraaf weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft aan hoe solide de financiële positie van de gemeente is. Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de weerstandscapaciteit af te 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 uit 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 1a) dat er niet meer reserves worden
opgebouwd dan in het uiterste geval noodzakelijk is.
In het bedrijfsplan van de afdeling Omgevingsdienst is dit verder uitgewerkt in een reserve die 3%
van de salarislasten bedraagt met een maximum van € 100.000. 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 weerstandscapaciteit van de drie moedergemeenten.
Risico’s conform het Bedrijfsplan OD+ (afwijkingen van landelijke maatlat)
Afwijken van de kwaliteitscriteria mag, mits gemotiveerd. Voor een aantal taken is de formatie van
de MER-Omgevingsrecht+ niet aangevuld tot de landelijke maatlat. Hieronder worden per taak de
argumenten toegelicht.
Toezicht en handhaving Ruimtelijke Ordening
Deze taak maakt onderdeel uit van integraal toezicht. Deze taak kan gecombineerd worden met de
taak toezicht en handhaving bouw en eventueel toezicht en handhaving milieu. Minimaal 2 toezichthouders zullen eerstgenoemde taak uitoefenen als onderdeel van een fulltimefunctie belast met
integrale controles.
Externe veiligheid
De taak wordt voor 0,4 fte geborgd. Er wordt hierbij een sterke link gelegd met de huidige workload.
Aangezien het ook deels een basistaak betreft kan een eventuele verdergaande borging via de netwerk-RUD worden voorzien.
Groen en ecologie
Deze taak wordt niet ingevuld in afwachting van verdere standpunten van het Rijk en de VNG ten
aanzien van deze taak.
Luchtkwaliteit
De taak wordt voor 0,4 fte geborgd. Ook hier wordt een sterke link gelegd met de huidige workload.
Ten aanzien van dit onderwerp kunnen, indien noodzakelijk, aanvullende afspraken gemaakt worden
met de netwerk-RUD.
Stedenbouw en inrichting openbare ruimte
Deze taak wordt in de gemeentelijke organisatie gelaten. Er wordt hier een sterke relatie gevoeld
met de ontwikkelkant binnen de gemeentelijke organisatie.
Exploitatie planeconomie
Hier geldt hetzelfde als bij laatstgenoemde taak.
Cultuurhistorie
Deze taak wordt voor 0,7 fte geborgd. Gelet op huidige workload is verdere ophoging niet noodzakelijk. Ook hiervoor kan, indien noodzakelijk, een verdere borging via netwerk-RUD worden gerealiseerd.
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Netwerk-RUD
Staatssecretaris Atsma heeft geconstateerd dat de netwerk-constructie op papier voldoet aan de
vereisten. Aangekondigd is dat in 2014 de werking van deze netwerk-RUD’s wordt geëvalueerd. De
MER-Omgevingsrecht+ participeert als serieuze en grote partner in de netwerk-RUD Limburg Noord.
Vanuit deze rol zullen wij ons inzetten om een succes te maken van de netwerk-RUD. Dit gelet op de
inhoudelijke, organisatorische en financiële voordelen ten opzichte van een klassieke RUD.

6.4 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
Deze paragraaf is 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
Bedragen x € 1.000

Rekening
2012

Begroting
2013

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
€
Totaal 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

-

€
€
€
€

Rekening
2013

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
1.907
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7. Recapitulatie programma’s
Programma
Bedragen x € 1.000

Begroot primitief

Uitgaven
Begroot bijgesteld

1. Ontwikkeling
2. Omgevingsdienst
3. Bedrijfsvoering

€
€
€

746
1.513
-

€
€
€

480
1.492
165

€
€
€

295
1.530
201

Totaal

€

2.259

€

2.137

€

2.026

Programma
Bedragen x € 1.000

Werkelijk

Inkomsten
Begroot bijgesteld

Begroot primitief

Werkelijk

1. Ontwikkeling
2. Omgevingsdienst
3. Bedrijfsvoering

-€
-€

746
1.513
-

-€
-€
-€

480
1.492
165

-€
-€
-€

321
1.564
211

Totaal

-€

2.259

-€

2.137

-€

2.096

Programma
Bedragen x € 1.000
1. Ontwikkeling
2. Omgevingsdienst
3. Bedrijfsvoering
Totaal

Saldo
Begroot bijgesteld

Begroot primitief
-

Werkelijk
-

-€
-€
-€

26
34
10

€

70
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8. Balans per 31 december

Activa
Vlottende activa
Uitzettingen met een rentetypische looptijd
korter dan één jaar

14 december 2012

31 december 2013

-

-

Liquide middelen
Banksaldo

-

€

177.892

Overlopende activa

-

€

1.082.611

Totaal vlottende activa

-

€

1.260.503

Totaal generaal activa

-

€

1.260.503

14 december 2012

31 december 2013

Passiva
Vaste passiva
Eigen vermogen (algemene reserve)
Resultaat na bestemming c.q. nog te bestemmen resultaat

-

-

-

€

70.112

Totaal vaste passiva

-

€

70.112

€

144.629

Vlottende passiva
Vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Overlopende passiva

-

€

1.045.762

Totaal vlottende passiva

-

€

1.190.391

Totaal generaal passiva

-

€

1.260.503
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9. Toelichting op de balans
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Vlottende 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 Verantwoording. Dit betekent dat het stelsel van baten en lasten wordt gehanteerd. Uitgangspunten
hiervoor zijn het toerekeningsbeginsel en het beginsel van begrijpelijkheid onder andere bestaande 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 worden onderscheiden:
Boekwaarde
14-12-2012

Boekwaarde
31-12-2013

Banksaldi

€

-

€

177.892

Totaal

€

-

€

177.892

Overlopende activa
De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:
Boekwaarde
14-12-2012

Boekwaarde
31-12-2013

Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen

€
€

-

€
€

8.129
1.074.482

Totaal

€

-

€

1.082.611

Specificatie nog te ontvangen

Bedrag

Afrekening bijdragen gemeenten
BCF (BTW-compensatiefonds)
Automatiseringskosten omzetten naar lease
RUD-afrekening gemeenten Leudal/Nederweert
Diversen

€
€
€
€
€

94.845
243.267
638.746
61.070
36.554

Totaal

€

1.074.482
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PASSIVA
Eigen vermogen
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:
Boekwaarde
14-12-2012

Boekwaarde
31-12-2013

Algemene reserve
Te bestemmen resultaat

€
€

-

€
€

70.112

Totaal

€

-

€

70.112

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

Saldo
14-12-2012

Toevoeging

Onttrekking

Bestemming
resultaat

Vermindering
dekking
afschrijving

Saldo
31-12-2013

Algemene reserve
Te bestemmen resultaat

€
€

0
0

€
€

0
70.112

€
€

0
0

€
€

0
0

€
€

0
0

€
€

0
70.112

Totaal

€

0

€

70.112

€

0

€

0

€

0

€

70.112

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 voorschotbedrag
Bijdrage gemeenten
Aanwending t.b.v. programma 1
Aanwending t.b.v. programma 3
Restant

Bedrag
€
- €
- €
€

990.000
212.746
91.464
685.790

In 2013 is rekening gehouden met 8 maandelijkse leasetermijnen (€ 91.464). In het vooruitontvangen
voorschotbedrag is een bedrag van € 645.000 geraamd voor ICT. Het restant (€ 553.536) blijft in de
bestemmingsreserve beschikbaar voor de dekking van de leasetermijnen 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 financiële positie). Dit bedrag wordt in 2014 opnieuw beschikbaar gesteld voor de daarvoor bedoelde
uitgaven.
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Overige schulden
Boekwaarde
14-12-2012

Boekwaarde
31-12-2013

Crediteuren

€

-

€

144.629

Totaal

€

-

€

144.629

Overlopende passiva
Boekwaarde
14-12-2012

Boekwaarde
31-12-2013

Nog te betalen

€

-

€

359.972

Totaal

€

-

€

359.972

Specificatie nog te betalen

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 begrotingsjaar
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 ICT-omgeving voor de maanden mei tot en met december te dekken. Het restant van
€ 685.790 is op de balans geplaatst als vooruitvangen voorschotbedrag (zie de toelichting op de balans).
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 leasetermijnen in de jaren 2014 tot en met 2017.
De bijgestelde raming van de inkomsten ad € 480.000 bestaat uit € 345.000 vooruitontvangen voorschotbedrag, € 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 vooruitontvangen 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 behoeve 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 zijn verantwoord onder het budget voor inhuur.
De overschrijding op het budget inhuur derden moet in relatie worden gezien met de onderschrijdingen op de diverse overige budgetten binnen dit programma, waaronder het salarisbudget. De bijdrage aan het samenwerkingsverband (brandweer) vertoont een onderschrijding van € 85.977. Er is,
vanwege de gewenste integraliteit en daaraan gekoppelde klantgerichtheid voor burgers en bedrijven- besloten om binnen de Omgevingsdienst het specialisme brandpreventie te organiseren. Het
specialisme wordt niet meer ingehuurd. Binnen de begroting 2014 worden de voormalige inhuurbudgetten 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 binnen 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 doordat 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

22

Eind 2012 hebben de drie gemeenteraden in totaliteit € 990.000 ter beschikking gesteld ter dekking
van de transitiekosten. In 2013 is hiervan € 304.210 aangewend. Het restant ad € 685.790 is als vooruitontvangen bedragen op de balans geplaatst en zal in 2014 en de jaren daarna worden aangewend.
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 lucht en dient vanaf
die datum gefinancierd te worden. Deze (lease-)lasten worden gedekt uit 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
14 december 2012

31 december 2013

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

-

€

70.112

Totaal

-

€

70.112
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15. Analyse van de begrotingsafwijkingen
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Bijlage 1: Programmarekening over begrotingsjaar
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Begrotingswijziging 2014-1 Begroting Servicecentrum MER

Omschrijving Functie

Taak

Begroot
2014

Mutatie
2014

Begroot
nieuw 2014

Oorspronkelijk 2015

Mutatie
2015

Begroot
nieuw 2015

Oorspronkelijk 2016

-

-

Mutatie
2016

Begroot
nieuw 2016

Oorspronkelijk 2017

-

-

Mutatie
2017

Begroot
nieuw 2017

1. Ontwikkeling Servicecentrum MER
Advieskosten ten behoeve van het opzetten van Business-cases
Kwartiermaken
transitie P&O
Opleidingen
Communcatie en cultuur
Administratie en informatie

25.000

Directe kosten

25.000

Transitiekosten dekking uit incidentele middelen
Baten
Totaal programma 1. Ontwikkeling Servicecentrum MER

25.000

30.262
-15.526
76.975
18.063
22.480

25.000
30.262
-15.526
76.975
18.063
22.480

132.254

157.254

132.254

132.254

132.254

132.254

-

25.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bladzijden - 1 -

