Conceptagenda Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
Locatie:
Gemeentehuis Maasgouw, tijdelijke huisvesting, Kruisweg 32 te Maasbracht.
(in navigatie Suikerdoossingel 55 te Maasbracht invoeren)
Woensdag 12 juli 2017
14:00 - 14:30 uur AB:
14:30 - 15:30 uur informeel AB:
15.30 - 16:00 uur borrel:

vergaderruimte Stevensweert
vergaderruimte Stevensweert
vergaderruimte Linne

Agenda Algemeen Bestuur

Bijlagen

1. Agenda
Voorstel:
Vaststellen van de agenda.

1.1

2. Begroting 2018

2.1 t/m 2.4c

Samenvatting:
Het AB stelt conform artikel 34, lid 1, van de WGR de begroting vast. De
ontwerpbegroting voor het jaar 2018 is opgesteld. Hierin is ook het
meerjarenperspectief 2019-2021 opgenomen. Op 11 april 2017 heeft het DB
ingestemd met de ontwerpbegroting. Deze is daarna voor zienswijzen voorgelegd aan
de raden van de deelnemende gemeenten. De raden van Maasgouw en Echt-Susteren
hebben geen zienswijze ingediend. De gemeenteraad van Roerdalen heeft zienswijzen
ingediend. De zienswijzen en de reacties daarop hebben wij vervat in de
“Commentaren Zienswijzen Begroting 2018 en meerjarenraming 2019- 2021
deelnemende gemeenten Servicecentrum MER”. Voorgesteld wordt de begroting en
meerjarenraming en de commentaren vast te stellen en de commentaren ter
informatie aan de raden van de deelnemende gemeenten toe te zenden. De begroting
2018 kan nu door het AB worden vastgesteld.
Besluit:
1. De Programmabegroting Servicecentrum MER 2018 met meerjarenraming
2019-2021 vast te stellen;
2. De “Commentaren Zienswijzen Begroting 2018 en meerjarenraming 20192021 deelnemende gemeenten Servicecentrum MER” vast te stellen en ter
informatie toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten.
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3. Jaarrekening 2016

3.1 t/m 3.5

Samenvatting:
Het AB stelt conform artikel 34, lid 3, van de WGR, de jaarrekening vast over het
voorafgaande jaar. Het DB stuurt conform artikel 34, lid 4 WGR, de jaarrekening van
het voorafgaande jaar binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval vóór 15
juli naar Gedeputeerde Staten. Met het vaststellen van de jaarrekening 2016 wordt
impliciet decharge verleend aan het DB. De voorlopige jaarrekening 2016 is door de
accountant gecontroleerd
(goedkeurende verklaring op getrouwheid, geen goedkeurende verklaring op
rechtmatigheid) en vastgesteld door het DB op 11 april 2017. Conform artikel 34b
WGR is deze voorlopige jaarrekening 2016 ter informatie aan de raden van de
deelnemende gemeenten gestuurd.
Besluit:
1. De jaarrekening 2016 vast te stellen;
2. Het jaarrekeningresultaat 2016 als volgt aan de exploitatie 2017 toe te
voegen:
a) € 51.000 BIG compliancy (programma Bedrijfsvoering);
b) € 50.000 Opschonen Database Sociaal Domein (programma Sociaal Domein);
c) € 130.000 organisatieontwikkeling SC MER (programma Bestuur &
Organisatie);
d) € 41.833 Onderzoek Fiscaliteiten (programma Bestuur & Organisatie).
4. Risicomanagement

4.1+4.2

Samenvatting:
In artikel 17, lid 3 van de GR MER is opgenomen dat de begroting, jaarrekening en
jaarverslag dienen te voldoen aan het bepaalde in het Besluit Begroting en
Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Het BBV schrijft een verplichte
paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing voor. Voorafgaand hieraan
moeten we de kaders voor het risicomanagement bepalen. In deze kaders wordt
ingegaan op de uitgangspunten, afbakening tussen gemeenten en Servicecentrum,
methodiek, inbedding, weerstandsvermogen, financiële kengetallen en
evaluatie.
Besluit:
De kaders voor het risicomanagement vast te stellen.
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5. Informele bijeenkomst voor raads- en commissieleden over het Servicecentrum
MER in het najaar van 2017

5.1

Samenvatting:
De raads- en commissieleden hebben een onvolledig beeld over de prestaties van het
Servicecentrum MER. Voorgesteld wordt om een informele bijeenkomst te
organiseren met als doel een goed beeld te schetsen van het Servicecentrum MER.
Dit beeld laat zien hoe de 3Ks van klantgerichtheid, kostenefficiency en kwaliteit nu
en in de toekomst worden ingevuld. De bijeenkomst wordt gepland in het najaar
2017.
Besluit:
Het globale programma voor een informele bijeenkomst voor de raads- en
commissieleden in het najaar 2017 vast te stellen.
6. Ingekomen stuk
- Brief inzake bijdrage SC MER 2018 ev

6.1

7. Besluitenlijsten:

7.1+7.2

Voorstel:
De besluitenlijsten AB 30-11-2016, en digitaal AB 22-5-2017 vast te stellen.
8. Rondvraag

Agenda informele bijeenkomst AB
Stand van zaken Afdeling Sociaal Domein en Bedrijfsvoering
Rondvraag
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Voorstel Algemeen Bestuur Servicecentrum MER

12 juli 2017

Van:

Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021
Dagelijks Bestuur Servicecentrum MER

Samenvatting:

Het AB stelt conform artikel 34, lid 1, van de WGR de begroting vast. De
ontwerpbegroting voor het jaar 2018 is opgesteld. Hierin is ook het
meerjarenperspectief 2019-2021 opgenomen. Op 11 april 2017 heeft
het DB ingestemd met de ontwerpbegroting. Deze is daarna voor
zienswijzen voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten.
De raden van Maasgouw en Echt-Susteren hebben geen zienswijze
ingediend. De gemeenteraad van Roerdalen heeft zienswijzen ingediend.
De zienswijzen en de reacties daarop hebben wij vervat in de
“Commentaren Zienswijzen Begroting 2018 en meerjarenraming 20192021 deelnemende gemeenten Servicecentrum MER”. Voorgesteld
wordt de begroting en meerjarenraming en de commentaren vast te
stellen en de commentaren ter informatie aan de raden van de
deelnemende gemeenten toe te zenden. De begroting 2018 kan nu door
het AB worden vastgesteld.

Voorstel:

1. De Programmabegroting Servicecentrum MER 2018 met
meerjarenraming 2019-2021 vast te stellen;
2. De “Commentaren Zienswijzen Begroting 2018 en meerjarenraming
2019-2021 deelnemende gemeenten Servicecentrum MER” vast te
stellen en ter informatie toe te zenden aan de raden van de
deelnemende gemeenten.
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Bijlagen:

Bijgevoegd:
 Programmabegroting Servicecentrum MER 2018 met
meerjarenraming 2019-2021
 commentaren zienswijzen deelnemende gemeenten inzake
begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 (incl. raadsbesluiten
Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen d.d. 1 juni 2017
 Brieven aan raden deelnemende gemeenten.

Inleiding:
Het AB stelt conform artikel 34, lid 1, van de WGR de begroting vast. De ontwerpbegroting voor het jaar
2018 is opgesteld. Hierin is ook het meerjarenperspectief 2019-2021 opgenomen. Op 11 april 2017 heeft
het DB ingestemd met de ontwerpbegroting. Deze is daarna voor zienswijzen voorgelegd aan de raden van
de deelnemende gemeenten. Inzake de begroting 2018 heeft de gemeenteraad van Roerdalen zienswijzen
kenbaar gemaakt. Deze zijn vervat en beantwoord in bijgevoegd commentaren. De begroting 2018 kan nu
door het AB worden vastgesteld.
Centrale vraag:
Kan uw AB instemmen met de voorliggende de begroting 2018 en het daarbij behorende meerjarenraming
2019-2021?
Oplossingsrichting(en):
Deze begroting van de GR MER voldoet aan de eisen van het nieuwe Besluit Begroten en Verantwoorden
provincies en gemeenten (BBV) dat grotendeels ook van toepassing is op de GR MER. In deze begroting
2018 is het meerjarig effect van de begrotingswijzigingen 2017 meegenomen:
 de begrotingswijziging 2017-1, toevoeging programma Bestuur en Organisatie (en het overbrengen van
de middelen directiesecretariaat uit het programma Bedrijfsvoering naar dit nieuwe programma);
 de begrotingswijziging 2017-2, toevoeging van de middelen voor de nieuwe afdeling Bedrijfsvoering
aan het reeds bestaande programma Bedrijfsvoering;
 de begrotingswijziging 2017-3, I&A projectenkalender 2017/2018.
De begroting kent inmiddels 4 programma’s, voor elk organisatieonderdeel een programma.
De afdelingen Omgevingsdienst en Sociaal Domein voeren taken voor de deelnemende gemeenten uit.
Hiertoe stellen deze afdelingen voor aanvang van het kalenderjaar een Uitvoeringsprogramma 2018 op, dat
door de colleges van de deelnemende gemeenten en het Dagelijks Bestuur wordt vastgesteld. De
uitvoeringsprogramma’s bevatten een beschrijving van de taken uit het basispakket dienstverlening,
waarvoor de gemeenten een jaarlijkse bijdrage aan de GR MER betalen. Eventuele aanvullende
dienstverlening (ook wel overclaim genoemd) wordt ook in deze uitvoeringsprogramma’s opgenomen.
Het directiesecretariaat is terug te vinden in het programma Bestuur & Organisatie. Dit
organisatieonderdeel staat volledig ten diensten van het SC MER, de directie en het bestuur.
De afdeling Bedrijfsvoering maakte bij het opstellen van deze begroting formeel nog geen onderdeel uit van
de organisatie van het Servicecentrum MER. De overgang van deze taken vindt plaats op 1 juli 2017. Deze
afdeling voert niet alleen taken uit voor de deelnemende gemeenten, maar ook voor het Servicecentrum
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MER zelf. Uiteraard zal ook deze afdeling zal in 2017 een uitvoeringsprogramma 2018 opstellen dat door de
colleges en het Dagelijks Bestuur zal worden vastgesteld.
De raad van de gemeente Roerdalen heeft zienswijzen ten aanzien van de begroting kenbaar gemaakt.
Deze zienswijzen zijn vervat en beantwoord in bijgevoegde commentaren. De zienswijzen leiden niet tot
een aanpassing van de begroting. Voorgesteld wordt de commentaren ter informatie aan de raden van de
deelnemende gemeenten toe te zenden middels bijgevoegde brieven.
Risico’s
Het DB dient voor 1 augustus 2017 de begroting 2018 aan Gedeputeerde Staten te zenden. Indien u voor
die datum geen begroting vaststelt, voldoet de GR MER niet aan de WGR.
Communicatie:
Communicatie vindt plaats na de vaststelling van deze begroting.
Voorstel:
1. De Programmabegroting Servicecentrum MER 2018 met meerjarenraming 2019-2021 vast te stellen;
2. De “Commentaren Zienswijzen Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 deelnemende
gemeenten Servicecentrum MER” vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan de raden van de
deelnemende gemeenten.

Bijlagen:
 Programmabegroting Servicecentrum MER 2018 met meerjarenraming 2019-2021
 commentaren zienswijzen deelnemende gemeenten inzake begroting 2017 en meerjarenraming 20182020 (incl. raadsbesluiten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen d.d. 1 juni 2017
 Brieven aan raden deelnemende gemeenten
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Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
BESLUIT

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER,

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 3 juli 2017

BESLUIT:
1. De Programmabegroting 2018 met meerjarenraming 2019-2021 van Servicecentrum MER vast te
stellen;
2. De “Commentaren Zienswijzen Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 deelnemende
gemeenten Servicecentrum MER” vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan de raden van de
deelnemende gemeenten.
Aldus besloten in de vergadering d.d. 12 juli 2017,
Het Algemeen Bestuur GR MER,

G. van Balkom
directeur

S. Strous
voorzitter
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Programmabegroting Servicecentrum MER
2018
met meerjarenraming
2019-2021

25 april 2017
DB 26 april 2017
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1. Inleiding
1.1
Ontwikkelingen Servicecentrum MER
De Gemeenschappelijke Regeling MER (GR-MER) behartigt de gemeenschappelijke en afzonderlijke
belangen van de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen op back office dienstverlening en de
bedrijfsvoering. Wij verrichten uitvoerende taken en verzorgen of ondersteunen het operationeel beleid
van de GR MER en/of de deelnemende gemeenten op de taakvelden back office dienstverlening en
bedrijfsvoering. De colleges van de deelnemende gemeenten zijn bevoegd om taken en bevoegdheden
aan ons over te dragen.
Per 1 september 2013 is de afdeling Omgevingsdienst (OD) als onderdeel van het Servicecentrum gestart.
De overgang van vergunningen, toezicht en handhaving naar het Servicecentrum MER stelde de
deelnemende gemeenten in staat te voldoen aan door het rijk opgelegde kwaliteitsdoelstellingen. De
missie voor de MER-Omgevingsdienst is: meer kwaliteit van dienstverlening tegen minder kosten.
Per 1 januari 2016 is de afdeling Sociaal Domein (SD) als onderdeel van het Servicecentrum gestart. Deze
afdeling voert taken uit op het gebied van Participatie en Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).
De deelnemende gemeenten zijn zo in staat de bestaande taken en de extra taken die ze van het rijk op 1
januari 2015 hebben gekregen uit te voeren met meer kwaliteit en tegen minder kosten, dan wanneer zij
dat elk voor zich zouden doen. Deze afdeling heeft de transitie (de overdracht van taken) achter de rug en
werkt nu aan de transformatie. De afdeling Sociaal Domein is dit jaar dus nog in doorontwikkeling.
Per 1 juli 2017 is de afdeling Bedrijfsvoering (BV) als onderdeel van het Servicecentrum gestart.
Deze afdeling voert bedrijfsvoeringstaken uit op het gebied van Financiën, HRM, Informatie &
Automatisering en Digitale informatievoorziening (DIV). Het gaat daarbij om advies, service en beheer op
bovenstaande taakvelden voor zowel de 3 deelnemende gemeenten als het Servicecentrum zelf. Ook
deze afdeling maakt in 2018 nog een transformatie door, namelijk van taakveldgericht werken naar
integrale dienstverlening.
1.2
Inhoud en opbouw begroting
Deze begroting 2018 is opgesteld conform de eisen van het Besluit Begroting en Verantwoording
gemeenten (BBV), de financiële verordening en de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr).
Het streven is om de door de deelnemende gemeenten gewenste maatschappelijke effecten te bereiken.
Deze effecten worden uiteraard in de begrotingen van de gemeenten genoemd. Onze resultaten en
prestaties moeten echter bijdragen aan het bereiken van die maatschappelijke effecten. Afstemming
tussen onze begroting en de gemeentelijke begrotingen is dus van wezenlijk belang, maar is ook
suboptimaal; een GR dient zijn begroting immers veel eerder op te stellen dan een gemeente. Nadere
afstemming vindt plaats via de Uitvoeringsprogramma’s 2018 die onze afdelingen in de loop van 2017 in
overleg met de deelnemende gemeenten zullen opstellen. Als deze Uitvoeringsprogramma’s gevolgen
hebben voor onze uitgaven en inkomsten, dan zal dat via een begrotingswijziging worden verwerkt.

3

Andere besluiten die in de loop van 2017 en 2018 worden genomen en gevolgen hebben voor deze
begroting zullen uiteraard ook via een begrotingswijziging worden verwerkt en daarmee alsnog van deze
begroting deel uit gaan maken.
Deze begroting kent 4 programma's, te weten het programma Omgevingsdienst, het programma Sociaal
Domein, het programma Bedrijfsvoering en het programma Bestuur & Organisatie.
Het Servicecentrum definieert een programma als een samenhangend geheel van producten, activiteiten
en geldmiddelen, gericht op het bereiken van een vooraf bepaald resultaat, waaraan idealiter indicatoren
zijn gekoppeld. Het beschrijven van maatschappelijk gewenste effecten, zien we als een
verantwoordelijkheid van de deelnemende gemeenten.
In de programma’s wordt antwoord gegeven op de volgende 3 vragen:




Wat willen we bereiken?
Wat gaan we ervoor doen?
Wat mag het kosten?

Elk programma is opgebouwd uit producten. Een product is het resultaat van samenhangend handelen,
meetbaar gemaakt in tijd, geld en kwaliteit. Een product kan een goed of dienst zijn. Deze producten
worden gemeten op basis van prestatie-indicatoren.
Onze lasten bestaan uit personeelskosten: loonkosten, inhuurkosten en overige personeelskosten. Onze
baten bestaan uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten.
Onze Omgevingsdienst voert daarnaast werkzaamheden uit voor de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)
Limburg-Noord, waarvoor uiteraard ook baten worden ontvangen.
Met de middelen die ons ter beschikking worden gesteld, voeren wij onze taken voor de deelnemende
gemeenten uit.
Voor de duidelijkheid willen wij hier vermelden dat legesopbrengsten en uitvoeringsbudgetten voor
participatie en wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) niet in onze begroting staan. Deze middelen
zijn niet aan ons overdragen en berusten dus bij de deelnemende gemeenten.
1.3
Verdeelsleutels
Voor de programma’s Omgevingsdienst en Sociaal Domein zijn de bijdragen van de deelnemende
gemeenten bepaald aan de hand van de inkomsten en uitgaven die deze gemeenten op een bepaalde
peildatum voor deze taken hadden begroot. Het zelfde geldt voor het programma Bedrijfsvoering.
Eventuele verlagingen van de bijdragen (kostenreductie) hebben ook conform deze verdeling
plaatsgevonden. De bijdrage aan het programma Bestuur & Organisatie (Directiesecretariaat) is
gebaseerd op inwoneraantal. Betreffende verdelingen zijn uitgangspunt in onze begrotingen en
meerjarenramingen.
Een eventuele wijziging van de verdeelsleutels voor de programma’s Omgevingsdienst en Sociaal Domein
is ten tijde van het opstellen van deze begroting onderwerp van gesprek. Besluitvorming van de
deelnemende gemeenten wordt rond de zomer verwacht, waarna eventuele nieuwe verdeelsleutels via
een begrotingswijziging zullen worden verwerkt.
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1.4
Taakstellingen en besparingen
Eventuele taakstellingen zijn niet in deze begroting opgenomen. Als er een taakstelling voor een of
meerdere jaren is afgesproken betreft dat een verlaging van de bijdrage van de deelnemende gemeenten
voor het basispakket dienstverlening voor dat jaar of die jaren. De taakstelling is dan gerealiseerd als dit
programma binnen de geraamde baten is uitgevoerd. De taakstelling worden behaald door te investeren
in de ontwikkeling van de eigen professionals en het slim omgaan met inhuur van personeel en door vraag
en aanbod van werk maximaal flexibel en efficiënt op elkaar af te stemmen.
Taakstellingen binnen het Servicecentrum MER houden dus niet in dat de gemeenten na afloop van het
begrotingsjaar middelen terug krijgen, maar dat het Servicecentrum voor het betreffende jaar een lagere
bijdrage van de deelnemende gemeente begroot en ontvangt.
Via de Uitvoeringsprogramma’s kunnen de deelnemende gemeenten ook aanvullende diensten afnemen.
Van deze diensten worden (middels een begrotingswijziging) de geraamde inkomsten en uitgaven op onze
begroting opgenomen. Deze aanvullende diensten worden echter afgerekend op basis van nacalculatie
(werkelijk gemaakte kosten). Hierbij geldt dat verrekening moet plaatsvinden voordat het
jaarrekeningresultaat wordt vastgesteld. Eventuele besparingen zijn dan wel in onze jaarrekening
zichtbaar.
1.5
Leeswijzer
In de hoofdstukken 3, 4, 5 en 6 komen de programma’s Omgevingsdienst, Sociaal Domein en
Bedrijfsvoering aan bod. In hoofdstuk 7 presenteren we de verplichte paragrafen Bedrijfsvoering,
Weerstandsvermogen en Risicobeheer, Onderhoud Kapitaalgoederen en Financiering. Hoofdstuk 8 omvat
een recapitulatie van lasten en baten van de programma’s en producten over de periode 2018 - 2021. Tot
slot is in hoofdstuk 9 een overzicht opgenomen van onze reserves.
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2. Programma Omgevingsdienst
2.1

Inleiding

Dit programma bevat een beschrijving van de activiteiten van onze Omgevingsdienst. Het gaat niet alleen
over uitvoerende taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, maar ook over
de wijze waarop wij kwaliteit, klantgerichtheid en kostenreductie willen realiseren.

2.2

Wat willen we bereiken?

De kwaliteit van de leefomgeving in de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen behouden en
waar mogelijk verbeteren. De overlast in deze gemeenten beperken en de veiligheid waarborgen.
We willen voldoen aan de (landelijke vereiste) kwaliteit en de afspraken die we met de gemeenten
hebben gemaakt over klantgerichtheid en kostenreductie.

Kwaliteit
Kwaliteit manifesteert zich op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een goed gestroomlijnd en
efficiënt werkproces, de inhoudelijke kwaliteit van de producten en de tevredenheid van de klant zowel
intern als extern. Kwaliteit blijkt ook uit het aantal (on)gegronde bezwaar- en beroepsprocedures. Door de
samenwerking tussen de Omgevingsdienst en de netwerk-RUD voldoen de gemeenten aan de landelijke
kwaliteitscriteria. Hierdoor zijn de gemeenten in staat de gewenste kwaliteit, robuustheid en continuïteit
te leveren.

Uitvoering landelijk beleid conform kwaliteitscriteria 2.1
Landelijk zijn er kwaliteitscriteria opgesteld (set kwaliteitscriteria 2.1) die het fundament vormen voor een
adequate uitvoering van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van het Omgevingsrecht.
Deze kwaliteitscriteria zijn beter bekend geworden onder de naam ‘Atsma-eisen’. Inmiddels zijn deze
landelijke kwaliteitseisen geborgd in de Wet VTH en is het aan de gemeenten om via de vaststelling van
een Verordening Kwaliteit VTH deze kwaliteitseisen te onderschrijven of niet. De gemeenteraden van de
drie MER-gemeenten hebben deze Kwaliteitsverordening inmiddels vastgesteld. De criteria gaan over
kritieke massa, proces en inhoud. De criteria voor kritieke massa geven een ondergrens van het aantal
medewerkers en hun deskundigheid, die nodig is om activiteiten in continuïteit te kunnen uitvoeren. In
het Uitvoeringsprogramma van de Omgevingsdienst is per deskundigheidsgebied met deze ondergrens
rekening gehouden.
Met het oog op de kwaliteitseisen ten aanzien van het opleidingsniveau van medewerkers, investeert de
Omgevingsdienst al vanaf de start in de ontwikkeling van haar medewerkers. Daar waar de
Omgevingsdienst niet zelfstandig kan voldoen, wordt de samenwerking gezocht met partners van de RUD
Limburg-Noord.
Er zijn ook landelijke procescriteria geformuleerd, waaraan gemeenten - en dus ook onze
Omgevingsdienst - moeten voldoen. In 2015 is in samenwerking met de RUD partners, een traject gestart
dat er voor zorgt dat vanaf 2017 iedere partner voldoet aan de procescriteria.
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Tabel 2.1 Prestatie-indicatoren Kwaliteit:
Omschrijving
Realisatie 2016
Voldoen aan landelijke criteria
80%
(zgn. ‘Atsma-eisen’)

Raming 2017
90%

Raming 2018
95%

Klanttevredenheid bij
vergunningverlening (NPS)

7,4

7,5

7,6

Percentage ongegrond verklaarde
bezwaar- en beroepzaken

93%

93%

94%

Klantgerichtheid
Voldoen aan de behoefte van de klant is de kortst denkbare definitie van klantgerichtheid. Op zoek gaan
naar de wijze waarop de klant het beste kan worden bediend. Niet de eigen processen staan centraal,
maar het belang van de klant. Van buiten naar binnen denken. Klantgerichtheid houdt ook in dat een
klantvraag zoveel mogelijk integraal wordt benaderd. Dat wil zeggen dat de klantvraag meteen vanuit de
verschillende beleidsvelden wordt bekeken en beoordeeld.
We streven samen met de moedergemeenten naar volledige aansluiting bij het landelijke concept
Antwoord – één overheidsloket – en stemmen hierop onze dienstverlening af. Onze Omgevingsdienst
werkt samen met de gemeentelijke afdelingen dienstverlening aan continue verbetering van haar
klantgerichtheid. Hiertoe wordt sinds 2015 gebruik gemaakt van de Netto Promotor Score (NPS). De NPS
is een instrument om op een vrij eenvoudige, maar effectieve wijze de klant te vragen naar zijn
waardering van de door de Omgevingsdienst geleverde dienstverlening, waarbij naast het kale
rapportcijfer een grote hoeveelheid ‘gratis’ verbeterpunten wordt opgehaald.
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Tabel 2.2 Prestatie-indicatoren Klantgerichtheid:
Omschrijving
Realisatie 2016
Raming 2017
Raming 2018
Percentage afgehandelde klantvragen
binnen Service Level Agreement
(SLA)*:
Eenvoudig (<24u)
89%
90%
92%
Specialistisch (<2dgn)
62%
65%
75%
Complex (<5dgn)
72%
75%
85%
Van rechtswege verleende
vergunningen
1,0%
0,5%
0%
*Service Level Agreement zijn de normen voor dienstverlening die de MER-OD zichzelf heeft opgelegd
(vanwege het ontbreken van een Dienstverleningsovereenkomst met de moedergemeenten).
De cijfers 2017 en 2018 zijn tot stand gekomen op basis van het vastgestelde UP 2017
Figuur 2.1
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Kostenreductie (efficiency)
Samenwerking zorgt ook voor kostenbesparingen en meer mogelijkheden om opbrengsten van derden te
generen.
Op dit programma is al een kostenreductie van € 344.354 gerealiseerd ten opzichte van de start. Dat is
niet letterlijk in onze begroting te zien, omdat de bijdrage van de deelnemende gemeenten is verlaagd. De
invulling van de kostenreductie is gerealiseerd als dit programma binnen de geraamde baten is
uitgevoerd.
Voor 2017 verwachten wij een toename van het aantal aanvragen, lokale projecten en VVGB-taken.
Zodra zich dat voordoet, zullen hierover zullen afspraken worden gemaakt met de deelnemende
gemeenten.
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Tabel 2.3 Prestatie-indicatoren Kostenreductie:
Omschrijving
Realisatie 2016
Raming 2017
Raming 2018
Taakstelling MER-OD
€ 277.575
€ 346.967
€ 346.967
Overige besparing
€ 535.786
PM
PM
Opbrengsten derden (onderdeel van
€ 191.044
PM
PM
overige besparing)
De cijfers 2017 en 2018 zijn tot stand gekomen op basis van het Bedrijfsplan MER-Omgevingsdienst en de
Jaarrekening 2016.

2.3

Wat gaan we er voor doen?

Wij voeren voor de deelnemende gemeenten met in achtneming van de kaders voor kwaliteit,
klantgerichtheid en kosten uit:
a. de reguliere wettelijke taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het
kader van de Omgevingswet (milieu, bouwen, slopen en ruimtelijke ordening), de APV en bijzondere
wetten;
b. de specifieke lokaal gewenste projecten (aanvullende dienstverlening).
De producten/diensten van de Omgevingsdienst kunnen worden onderverdeeld in vier hoofdgroepen.
Onderstaand zijn deze hoofdgroepen weergegeven. In paragraaf 2.4 wordt per productgroep wordt
weergeven wat de verwachte kosten zijn voor het leveren daarvan.
Productgroep Vergunningverlening
Onder dit product vallen de activiteiten met betrekking tot vergunningverlening die de Omgevingsdienst
in 2018 gaat uitvoeren. In het uitvoeringsprogramma is per onderdeel de inhoud van de activiteit (milieu,
bouwen, slopen en ruimtelijke ordening, APV/Bijzondere wetten) aangegeven, met kengetallen en
benodigde personele capaciteit.
Aangezien vooraf niet kan worden ingeschat hoeveel aanvragen er zullen binnenkomen zijn de aantallen
voor 2018 gebaseerd op ervaringscijfers van 2015-2016, de begroting 2017 en (landelijke) ontwikkelingen
die van invloed kunnen zijn op de te verwachten hoeveelheid werk.
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Tabel 2.4 Prestatie-indicatoren Vergunningen:
Omschrijving
Realisatie 2016
Raming 2017
Aantal WABOTotaal: 775
Totaal: 893
vergunningen
Van rechtswege
Van rechtswege
verleend: 11
verleend: 6

Raming 2018
Tot:
Totaal: 850
Vrwv: 0
MG: Totaal: 290
Vrwv: 0
ES:
Totaal: 325
Vrwv: 0
RD:
Totaal: 235
Vrwv: 0
Aantal APV1460
1170
Tot:
1100
vergunningen
MG: 350
ES:
450
RD:
300
Bezwaar en beroep
Bezwaar: 90
Bezwaar: 84
Tot:
Bezwaar: 80
Beroep: 28
Beroep: 38
Beroep:35
Voorl. Voorz.: 14
Voorl. Voorz.: 17
Voorl. Voorz.: 15
Ongegrond: 93%
Ongegrond: 93%
Ongegrond: 94%
MG: Bezwaar: 26
Beroep: 12
Voorl. Voorz.: 5
Ongegrond: 94%
ES:
Bezwaar: 32
Beroep: 14
Voorl. Voorz.: 7
Ongegrond: 94%
RD:
Bezwaar: 22
Beroep: 9
Voorl. Voorz.: 3
Ongegrond: 94%
Aantal klantcontacten 12.701
12.700
Tot:
12800
MG: 4560
ES:
4950
RD:
3290
Aantal gestelde
9130
9150
Tot:
9200
vragen
MG: 3150
ES:
3750
RD:
2300
De cijfers 2017 en 2018 zijn tot stand gekomen op basis van het vastgestelde UP 2017.
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Figuur 2.2
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Bezwaar en beroep

Productgroep Toezicht en Handhaving
In deze categorie vallen de wettelijke taken alsmede de lokale wensen van de 3 gemeenten voor 2018 ten
aanzien van de toezicht- en handhavingsinspanningen op het gebied van milieu, bouwen, brandveiligheid,
ruimtelijke ordening en APV/Bijzondere Wetten. Per onderdeel is aangegeven de inhoud van de activiteit,
het aantal activiteiten per soort, het kengetal en de benodigde personele capaciteit.
Eerste aanspreekpunt per genoemd product voor burgers en bedrijven is een casemanager. Getracht
wordt om op deze manier klachten/meldingen en handhavingszaken te filteren en waar mogelijk al
minnelijk op te lossen. Lukt dat niet of is er onmiddellijke actie gevraagd, dan wordt de klacht/melding
doorgegeven aan een toezichthouder en/of Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA).
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Tabel 2.5 Prestatie-indicatoren Toezicht en Handhaving:
Omschrijving
Realisatie 2016
Raming 2017
Aantal woning ontruimingen 20
27

Raming 2018
Tot:
27
MG: 8
ES:
10
RD:
9
Aantal WOB-verzoeken
19
27
Tot:
27
MG: 13
ES:
8
RD:
6
Aantal
39
36
Tot:
36
handhavingsverzoeken
MG: 15
ES:
12
RD:
9
Aantal juridische
27
35
Tot:
35
handhaving
MG: 12
(dwangsom/bestuursdwang)
ES:
14
RD:
9
Aantal brandveiligheid
121
99
Tot:
110
controles
MG: 40
ES:
48
RD:
22
Aantal Horeca controles
64
66
Tot:
66
MG: 24
ES:
24
RD:
18
Aantal Bedrijven controles
327
355
Tot:
355
MG: 112
ES:
152
RD:
91
Aantal meldingen (bouwen
1864
1850
Tot:
1850
& milieu, BOA’s)
MG: 629
ES:
703
RD:
518
De cijfers 2017 en 2018 zijn tot stand gekomen op basis van het vastgestelde UP 2017.
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Figuur 2.3

Aantal raming Toezicht 2018
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Figuur 2.4

Aantal raming Handhaving 2018

Woning ontruimingen
WOB-verzoeken
Handhavingsverzoeken
Juridische handhaving

Product Zwerfdieren / Markten /Kermissen
Naast bovengenoemde werkzaamheden, voert de Omgevingsdienst ook een aantal bijzondere taken uit,
die niet zozeer gelinkt zijn aan de traditionele Wabo-taken. Het gaat dan om het organiseren van de
kermissen en markten in de kernen van de 3 gemeenten, alsmede het organiseren van de opvang van
zwerfdieren. Hierbij zijn in 2018 alleen de personeelskosten voor de uitvoering in onze begroting
opgenomen. De inhoudelijke budgetten zijn aanwezig bij de moedergemeenten en treft u dus niet aan in
onze begroting.
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Tabel 2.6 Prestatie-indicatoren Markten / Kermissen:
Omschrijving
Realisatie 2016
Raming 2017
Aantal markten
4
4

Raming 2018
Tot:
4
MG: 1
ES:
2
RD:
1
Aantal Kermissen
23
23
Tot:
23
MG: 8
ES:
6
RD:
9
De cijfers 2017 en 2018 zijn tot stand gekomen op basis van het reeds vastgestelde UP 2017.

Projecten / Specifieke wensen
De projecten verschillen per jaar. Alle projecten zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma en worden
– mede afhankelijk van bijvoorbeeld seizoensinvloeden en ‘couleur locale’ - in de gemeenten uitgevoerd.
Hierdoor is het ook mogelijk in te spelen op de actualiteit en bestuurlijke wensen. Voor de projecten
wordt aan de hand van projectopdrachten gewerkt. Afhankelijk van het onderwerp worden de
projectleiding en de regie bij de OD dan wel de gemeente ondergebracht.
Als voorbeelden kunnen worden genoemd: aanpak onrechtmatige bewoning, veilig recreëren, toezicht
reclameobjecten en deregulering. Het meest omvangrijke project is de normalisatie (= actualiseren
vergunningssituatie en toezicht) van de VVGB-bedrijven.
Tabel 2.7 Prestatie-indicatoren Projecten (‘couleur locale’):
Omschrijving
Realisatie 2016
Raming 2017
Raming 2018
Aantal projecten
25
23
20
VVGB-project (uren)
2509
560
350
MER-brede projecten (uren)
1437
1800
1500
Maasgouw (uren)
1253
1300
1000
Echt-Susteren (uren)
433
2000
1500
Roerdalen (uren)
919
550
500
De cijfers 2017 en 2018 zijn tot stand gekomen op basis van het vastgestelde UP 2017. Deze projecturen
zijn exclusief de uren voor de VVGB-bedrijven.
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2.4

Wat mag het kosten?

Zoals eerder opgemerkt bestaan onze lasten uit personeelskosten: loonkosten, inhuurkosten en overige
personeelskosten. Onze baten bestaan uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten, die zijn
gebaseerd op het Bedrijfsplan Omgevingsdienst en alle voorgaande begrotingen en uit de opbrengsten
van de uitvoering van projecten voor de deelnemende gemeenten en eventueel voor derden. De baten
vormen het financiële kader waarbinnen de Omgevingsdienst haar werkzaamheden organiseert. Deze
werkzaamheden worden jaarlijks vastgelegd in het bestuurlijk vastgestelde Uitvoeringsprogramma.
Vraagt een gemeente méér werkzaamheden dan er middelen beschikbaar zijn, dan wordt dit additionele
dienstverlening (ook bekend onder de term ‘overclaim’) genoemd. Dit is aan de orde indien een gemeente
veel lokale projecten wenst. Voor deze additionele dienstverlening worden – op basis van het aantal
geraamde extra uren – dienovereenkomstig extra financiële middelen beschikbaar gesteld door de
gemeente (‘boter bij de vis’). Uiteindelijk worden de kosten voor deze extra werkzaamheden op basis van
werkelijke uren op het eind van het jaar afgerekend. Ook in 2018 kan zich een dergelijke situatie met de
wens voor additionele dienstverlening voordoen. Het organiseren van middelen in de gemeentelijke
begroting om deze (extra) werkzaamheden te kunnen, is een opgave voor de gemeente die kiest voor een
dergelijke ‘plus’ op de aan de Omgevingsdienst opgedragen taken. De financiële consequenties van de
gevraagde additionele dienstverlening (lasten: extra kosten MER-OD; baten: door gemeenten aan MEROD beschikbaar gestelde extra middelen) worden tevens – middels een begrotingswijziging – verwerkt in
de begroting van het Servicecentrum MER.
De raad van Echt-Susteren heeft een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht om de
bijdrage aan de Omgevingsdienst in 2018 met € 75.000 te verlagen. Het college van Echt-Susteren beziet
momenteel de mogelijkheden om uitvoering te geven aan dit verzoek. Dit zou uiteindelijk kunnen leiden
tot een voorstel over een begrotingswijziging.
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Tabel 2.8 Programmabegroting Omgevingsdienst
Programma
Omgevingsdienst

Vergunningen

Raming
2018
Externe adviseurs/specialisten
Inhuur flexibele schil
Omgevingscommissie
Proceskosten
Totaal lasten Verg.

Autokosten
Toezicht & Handhaving Afschrijving auto’s
Totaal lasten T&H

€
€
€
€
€

Raming
2019

100.000
335.949
60.000
10.000
505.949

€
€
€
€
€

Raming
2020

100.000
335.949
60.000
10.000
505.949

€
€
€
€
€

Raming
2021

100.000
335.949
60.000
10.000
505.949

€
€
€
€
€

100.000
335.949
60.000
10.000
505.949

€
€
€

12.000 €
9.138 €
21.138 €

12.000 €
9.138 €
21.138 €

12.000 €
9.138 €
21.138 €

12.000
9.138
21.138

€
€
€

4.193.105 €
185.100 €
4.378.205 €

4.193.105 €
198.725 €
4.391.830 €

4.193.105 €
198.725 €
4.391.830 €

4.193.105
198.725
4.391.830

Totale lasten

€

4.905.292 €

4.918.917 €

4.918.917 €

4.918.917

Maasgouw
Echt-Susteren
Bijdrage deelnemende gemeenten o.b.v. verdeelsleutel
Roerdalen
Totaal:

€
€
€
€

1.600.142
1.920.064
1.217.826
4.738.032

€
€
€
€

1.604.372
1.925.739
1.221.546
4.751.657

€
€
€
€

1.604.372
1.925.739
1.221.546
4.751.657

€
€
€
€

1.604.372
1.925.739
1.221.546
4.751.657

€
€
€
€

101.490
46.268
19.502
167.260

€
€
€
€

101.490
46.268
19.502
167.260

€
€
€
€

101.490
46.268
19.502
167.260

€
€
€
€

101.490
46.268
19.502
167.260

Totale Baten

€

4.905.292 €

4.918.917 €

4.918.917 €

4.918.917

Geraamde saldo van baten en lasten
Mutatie reserve
Geraamd resultaat

€
€
€

-

-

-

Personeel

Bijdrage VVGB

Kosten personeel
Overige personeelskosten
Totaal lasten personeel

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Totaal:

€
€
€

€
€
€

€
€
€

-
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3. Programma Sociaal Domein
3.1

Inleiding

Dit programma bevat een beschrijving van de activiteiten van onze afdeling Sociaal Domein.
Het programma en de afdeling maakt sinds 1 januari 2016 onderdeel uit van het Servicecentrum MER. Het
gaat niet alleen over uitvoerende taken op het gebied van Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
en Participatie, maar ook over de wijze waarop wij kwaliteit, continuïteit, klantgerichtheid en
kostenreductie willen realiseren.
Als Servicecentrum hebben we voor het Sociaal Domein enkel personeelsbudgetten. De inhoudelijke
budgetten zijn bij de deelnemende gemeenten gebleven. Over de inhoudelijke budgetten treft u in deze
begroting dus geen informatie aan.
De transitie naar één afdeling Sociaal Domein is afgerond. Door de uitvoering van taken van de individuele
gemeenten binnen het sociaal domein samen te doen en dit te organiseren in het Servicecentrum MER
worden risico’s gereduceerd en worden efficiency en kwaliteit gewaarborgd.
De transformatie is in volle gang. Voor 2018 betekent dit een versteviging van de integrale
dienstverlening. Integraal voor wat betreft de samenwerking op het gebied van Wmo en Participatie maar
ook een intensivering van de samenwerking met de ketenpartners.
Het Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2018 voor de taken op het gebied van het sociaal domein is
een nadere uitwerking binnen de kaders van de begroting 2018.

3.2

Wat willen we bereiken?

Vanuit de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen is middels de beleidsdoelstellingen
gevraagd bij te dragen aan het bereiken van de volgende maatschappelijke effecten (“outcomes”):
- de zelfredzaamheid van hun burgers vergroten;
- voorzien in een laagdrempelige en toegankelijke zorg;
- de arbeidsparticipatie verhogen
- de maatschappelijke participatie verhogen;
- de transformatie van 2e lijns-zorg naar 1ste lijns-zorg en eigen kracht.
We voldoen aan de afspraken die we met de gemeenten hebben gemaakt over kwaliteit, klantgerichtheid,
kostenreductie en vermindering van de kwetsbaarheid.
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3.3

Wat gaan we daarvoor doen?

Wij voeren voor de deelnemende gemeenten met in achtneming van de kaders voor kwaliteit,
klantgerichtheid en kosten uit (“output”):
a. de WMO;
b. de Participatiewet;
c. het minimabeleid;
d. de regie op Schuldhulpverlening (pas vanaf 2018);
e. de gehandicaptenparkeerkaart;
f. het leerlingenvervoer.
Algemeen
De afdeling Sociaal Domein verleent haar diensten door middel van het stimuleren van eigen kracht en
netwerk van onze burgers, het verwijzen naar voorliggende en algemene voorzieningen, het (coachen bij)
het bereiken van oplossingen en/of het wegnemen van belemmeringen en tenslotte waar nodig het
leveren van een aantal voorzieningen.
Werkwijze Transformatie
In 2018 werkt de afdeling integraal, vanuit de problematiek van de burger, volledig vraaggericht. Dit
betekent niet alleen een andere werkwijze in de gesprekken met burgers maar ook een andere interne
structuur en processen: meer oplossingsgericht, meer maatwerk, meer samenwerking met ketenpartners
en meer kwaliteit. Daar waar een intensieve aanpak niet nodig is of niet méér resultaat oplevert, werken
we vragen van burgers op een zo eenvoudig en praktische mogelijke wijze af.
Proces op hoofdlijnen
Bij alle meldingen wordt gescreend aan de hand van informatie van de klant en een aantal objectieve
criteria. Allereerst wordt bekeken of het een vraag betreft voor het Sociaal Domein of dat moet worden
doorverwezen. Bij een melding voor het Sociaal Domein wordt vervolgens beoordeeld of het een
meervoudige of een enkelvoudige vraag betreft. In het geval van een meervoudige vraag volgt er een
(keukentafel-)gesprek, met een afhandeling van een eventuele aanvraag.
Een enkelvoudige vraag leidt meteen tot een aanvraag. Deze werkwijze levert een efficiëntere
bedrijfsvoering op, voor de klant betekent dit een snellere afhandeling van de aanvraag.
Voor de meervoudige aanvragen resteert zo meer tijd om de vraag/problematiek zorgvuldig, integraal,
waar nodig in afstemming met de ketenpartners, af te handelen. Dit zal een positief effect hebben op de
kwaliteit van onze dienstverlening aan de burger.
Voor 2018 wordt de managementinformatie m.b.t. de dienstverlening verder doorontwikkeld in de
transformatiegedachte en zal er worden ingezet om per kwartaal goede (management-) informatie te
genereren die voor zowel het Servicecentrum als voor de gemeenten ruim voldoende stuur- en
beleidsinformatie biedt. Daarnaast levert de afdeling Sociaal Domein een bijdrage in de P&C-cycli van de
gemeenten.
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Participatietaken
A. Werk en activering
De economie trekt aan met een direct effect op de arbeidsmarkt. Dit betekent een daling van de
werkloosheid en meer vacatures. Binnen het Sociaal Domein zijn de resultaten hiervan wel altijd later (en
in mindere mate) zichtbaar. De reden hiervan is dat de bijstandspopulatie een grotere afstand tot de
arbeidsmarkt heeft dan mensen met een WW-uitkering.
Dit betekent dat de instroom in de bijstandsregelingen naar verwachting gaat stabiliseren of zelfs licht
afnemen en dat de re-integratie naar werk zal toenemen, deels door volledige uitstroom naar werk en
deels door parttime werk. Op hoofdlijnen bestaat onze aanpak uit instroombeperking enerzijds en
uitstroombevordering anderzijds.
Focus Sociaal Domein vanuit beleid en overige kaders:
1. Werk boven Inkomen
Dit betreft een algemeen uitgangspunt waarbij werk altijd belangrijker is dan inkomen.
2. Poortwachtersrol en preventie
We voorkomen dat mensen instromen in de bijstand als er geen recht bestaat (preventief beleid en
fraudepreventie). De focus ligt bovendien op “meteen aan het werk” zodat bijstand niet of slechts
beperkt nodig is.
3. Bestand in beeld (Participatieladder)
Door een volledige bestandsscreening zijn de klanten en hun mogelijkheden goed in beeld waardoor
de match tussen vraag (vacatures) en ons aanbod aan klanten effectief gemaakt kan worden.
4. Focus op doelgroep 80-100% loonwaarde
De prioritaire doelgroep van Sociaal Domein is de doelgroep die (vrijwel) direct naar betaald werk
kan, dus de groep met een hoge loonwaarde (werkervaring, opleiding CV etc.).
5. Stimuleren en activeren van klanten
Iedereen met arbeidsmogelijkheden krijgt, na een diagnose, een individueel (maatwerk-)traject naar
werk dat aansluit bij zijn/haar mogelijkheden en eventuele beperkingen, zoals directe jobhunting en
loonkostensubsidies.
6. Workshops nieuwe klanten en Maatwerktrajecten
Alle nieuwe klanten krijgen een aantal groepsgewijze workshops, gericht op informatie (rechten en
plichten) en vooral activering. In 2018 willen we deze aanpak nog verder doorontwikkelen en
uitbreiden.
7. Workshops activering zittende klanten
Ook voor bestaande klanten die richting werk kunnen geven we interactieve workshops ter
voorbereiding op de arbeidsmarkt.
8. Pool van klanten t.b.v. projecten
Om beter te kunnen inspelen op velerlei gemeentelijke projecten starten we in 2018 met een pool
van klanten. Dit betreft klanten die nog niet regulier aan het werk kunnen, maar die door deelname
aan een gezamenlijke voorbereiding op werk, met begeleiding door Westrom, klaargestoomd worden
voor ofwel werk of voor genoemde projecten.
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9. Samenwerking WSP en Werkontwikkelbedrijf
De ketensamenwerking met het Werkgeversservicepunt en met Westrom als werkontwikkelbedrijf
gaat leiden tot meer efficiency en een betere match tussen vraag en aanbod en dus tot hogere
uitstroomresultaten naar werk.
10. Doelgroep tot 80% loonwaarde
Ter voorkoming van een mogelijk sociaal isolement en/of ongewenst gedrag is in een aantal gevallen
gerichte aandacht en begeleiding noodzakelijk. Naast trajecten richting betaald werk hebben we daarom
tevens geïnvesteerd in trajecten sociale activering, of schuldhulpverlening waarbij intensieve begeleiding
en zorg voor de cliënt voorop staat.

Extra aandacht doelgroep statushouders
Een extra punt van aandacht vormen de statushouders die binnen de gemeenten worden gehuisvest. Het
gaat daarbij om een steeds groter wordende (doel)groep die het moeilijk heeft om te integreren. De
afstand tot de arbeidsmarkt is groot. Het niet beheersen van de taal speelt daarbij uiteraard een grote rol.
Onze inzet is gericht op taal in combinatie met het opdoen van werkervaring door gerichte projecten zoals
het Kledingbankproject voor Maasgouw.
B. Inkomensvoorzieningen en Armoedebestrijding
De afdeling Sociaal Domein biedt een inkomensgarantie aan burgers die dit (tijdelijk) nodig hebben.
Hierbij is een snelle analyse (screening) belangrijk om zo snel mogelijk direct aan het begin van het traject
duidelijk te krijgen welke ondersteuning een cliënt nodig heeft, welke mogelijkheden hij zelf heeft, maar
ook welke risico’s er zijn bij de ondersteuning van de cliënt. Om een objectief beeld te krijgen gaan we in
2018 gebruik gaan maken van een screeningsinstrument o.b.v. de DPS-matrix (Diagnose, Planning &
Sturen).
Onze focus ligt continu op vooral efficiency, het vereenvoudigen van de uitvoeringregels en van onze
aanvraagprocedures, bijvoorbeeld door minder gegevens aan de klant te vragen en door toepassing van
een risico afweging. Een laag ingeschat risico rechtvaardigt een lagere bewijslast aan de zijde van de
burger. Waar mogelijk zal ook een uitkering of regeling ambtshalve worden toegekend. Voorwaarde is
uiteraard wel dat de noodzakelijke gegevens voor de gemeente beschikbaar zijn. Het voordeel voor de
burger is dat hij minder en niet meer steeds dezelfde gegevens hoeft aan te leveren en ook sneller een
beslissing krijgt. Het voordeel voor de gemeente is een minder arbeidsintensief proces en tevreden(er)
klanten.
C. Minimaregelingen
De Minimaregelingen bieden een brede aanvulling op de compensatie van noodzakelijke kosten middels
de bijzondere bijstand. Hierbij moet worden gedacht aan:
*
financiële ondersteuning voor de zorgverzekering
*
gemeentelijke inkomensondersteuning: individuele inkomenstoeslag, maatschappelijk actief
bonus en het persoonlijk participatiebudget pensioengerechtigden
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*
*
*

ondersteuning van de Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds die
voorzieningen verstrekken ten behoeve van kinderen uit arme gezinnen
Ondersteuning van voedselbank en kledingbank
Het terugpakken van de regie op schuldhulpverlening.

Om de doelgroep (meer) te bereiken willen we inzetten op gerichte publicaties maar vooral ook op het
bereiken van het netwerk rond de doelgroep en meer samenwerking in de keten.

Zorgtaken
We gaan het maatwerk versterken door een aanpak die is afgestemd op de individuele
persoonskenmerken en behoeften van de aanvrager. Om de participatie te verhogen zetten we waar
nodig de verschillende producten in.
Bij het afgeven van de indicaties begeleiding zal nog meer gestuurd gaan worden op resultaten.
De nieuwe inkoopmethodiek richten we in op de monitoring van resultaten. Onze bedrijfsvoering passen
we hierop aan.
Ook in 2018 wordt het gezamenlijk hulpmiddelendepot, waarvan Maasgouw, Roerdalen
en Echt-Susteren gebruik maken, zo optimaal mogelijk ingezet. Een gezamenlijk depot heeft een positieve
invloed op het hele her-verstrekkingspercentage. Hierdoor kunnen op langere termijn in
MER-verband meer hulpmiddelen worden her-verstrekt.

Kwaliteit en klantgerichtheid
We verkorten de doorlooptijden van aanvragen door continu onze processen efficiënter in te richten en
de doorontwikkeling op transformatie.
Kwaliteitscriteria vormen het fundament voor een adequate uitvoering van taken op het gebied van het
Sociaal Domein. Deze kwaliteitscriteria worden getoetst door middel van de interne controle, de
accountantscontroles en door de interne kwaliteitsmedewerkers. Hiernaast zijn gegevens zoals het aantal
gegronde bezwaar- en beroepschriften en het aantal gegronde klachten belangrijke indicatoren van de
kwaliteit van de dienstverlening.
Klantgerichtheid kan worden gemeten door het uitvoeren van cliënt ervaringsonderzoeken.
Leerlingenvervoer:
De afdeling Sociaal Domein verzorgt de hele uitvoering van het Leerlingenvervoer voor de gemeenten
Echt-Susteren en Roerdalen. Bij het beoordelen van nieuwe aanvragen bekijken we of het mogelijk is om
al dan niet onder begeleiding gebruik te maken van het openbaar vervoer, het vervoer per (brom)fiets en
het aangepast vervoer.
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Prestatie-indicatoren:
Algemeen
- Maximaal 2% (van de besluiten) gegronde bezwaar- en beroepschriften
- Minimaal 25% opgeloste bezwaarzaken door mediation
- Maximaal 5% gegronde klachten t.o.v. het aantal werkprocessen
- Minimaal 90% tijdige wettelijke afhandeltermijnen
- Een minimale score van een 7 bij cliënt ervaringsonderzoeken
- Een stijgende trend in het percentage meldingen dat niet tot een aanvraag leidt
WMO
- Inzicht en stijgende trend in de resultaten bij de inzet van begeleiding
- Een stijgende trend in het aantal her verstrekkingen t.o.v. nieuwe voorzieningen
Participatie
- Een stijgende trend in de uitstroom van bijstand naar werk in vergelijking tot landelijke trends
- Een dalende trend in de instroom in de bijstand afgezet tegen 2016 en 2017.

3.4

Wat mag het kosten?

De inhoudelijke budgetten voor de uitvoering van onze taken zijn bij de deelnemende gemeenten
gebleven. Deze treft u dus niet in onze begroting aan. De personeelsbudgetten die dekking geven aan de
benodigde uitvoeringskosten treft u wel in onze begroting aan. In tabel 4.6 staat de programmabegroting
2018-2021.
De afdeling Sociaal Domein is in 2016 gestart en stond in het teken van de basis op orde krijgen. Het
zwaartepunt van onze doorontwikkeling is gestart in 2017 en zal zijn effect krijgen in 2018.
Voorbeelden hiervan zijn het verbeteren en leaner maken van onze bedrijfsprocessen, het verhogen van
de kwaliteit, efficiënter werken, medewerkers verder opleiden en doorontwikkelen naar een kwalitatief
hoog niveau van uitvoering (van Transitie naar Transformatie). Voor de ontwikkeling van de afdeling
Sociaal Domein is er een Implementatiebudget beschikbaar.
Onze baten bestaan uit de reguliere bijdragen en uit de opbrengsten van aanvullende dienstverlening
(maatwerkprojecten) op verzoek van de deelnemende gemeenten. Deze budgetten vormen ons financiële
kader waarbinnen de afdeling Sociaal Domein haar werkzaamheden uitvoert. Deze werkzaamheden
worden jaarlijks vastgelegd in het bestuurlijk vastgestelde Uitvoeringsprogramma, waarbij de extra
projecten en/of taken zo concreet mogelijk worden beschreven en gekwantificeerd.
Financiering vindt plaats door de opdrachtgevende gemeente die extra wensen heeft en ervoor kiest om
deze extra taak te laten uitvoeren door de afdeling Sociaal Domein.
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Tabel 3.1 Programmabegroting Sociaal Domein
Programma
Sociaal Domein

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Zorg

Kosten personeel Zorg
Kosten Overig Zorg
Totaal laste Zorg

€
€
€

1.442.025 €
38.500 €
1.480.525 €

1.442.025 €
38.500 €
1.480.525 €

1.442.025 €
38.500 €
1.480.525 €

1.442.025
38.500
1.480.525

Participatie

Kosten personeel Participatie
Kosten Overig Participatie
Totaal lasten Participatie

€
€
€

1.905.721 €
68.393 €
1.974.114 €

1.905.721 €
68.393 €
1.974.114 €

1.905.721 €
68.393 €
1.974.114 €

1.905.721
68.393
1.974.114

Staf

Kosten personeel Staf
Totaal lasten Staf

€
€

472.692 €
472.692 €

472.692 €
472.692 €

472.692 €
472.692 €

472.692
472.692

Overig

Implementatiebudget
Overige personeelskosten
Totale lasten Overig

€
€
€

375.000 €
416.241 €
791.241 €

375.000 €
416.241 €
791.241 €

375.000 €
416.241 €
791.241 €

375.000
416.241
791.241

Totale lasten

€

4.718.572 €

4.718.572 €

4.718.572 €

4.718.572

Maasgouw
Bijdrage gemeenten Echt-Susteren
Roerdalen

€
€
€

1.232.925 €
2.218.089 €
1.267.558 €

1.232.925 €
2.218.089 €
1.267.558 €

1.232.925 €
2.218.089 €
1.267.558 €

1.232.925
2.218.089
1.267.558

Totale baten

€

4.718.572 €

4.718.572 €

4.718.572 €

4.718.572

Geraamde saldo van baten en lasten
Mutatie reserve
Geraamd resultaat

€
€
€

-

-

-

€
€
€

€
€
€

€
€
€

-
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4. Programma Bedrijfsvoering
4.1

Inleiding

Dit programma betreft de bedrijfsvoering van zowel de drie deelnemende gemeenten als de GR MER zelf.
Met ingang van 01-07-2017 zijn een aantal onderdelen van bedrijfsvoering vanuit de deelnemende
gemeenten overgeheveld naar GR MER en is de afdeling Bedrijfsvoering binnen de GR MER formeel van
start gegaan.
Op het moment van dit schrijven is besloten om de bedrijfsvoeringondersteuning op het gebied van
financiën, DIV, I&A en HRM voor de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen én voor de GR
MER zelf per 01-07-2017 bij GR MER onder te brengen. Een extern adviesbureau onderzoekt momenteel
hoe we het beste inkoop kunnen inrichten. Het kan dus zijn dat de bedrijfsvoeringondersteuning op het
gebied van Inkoop in de loop van 2017 alsnog aan de GR MER wordt toegevoegd. In dit programma is
hier echter nog geen rekening mee gehouden.
Andere bedrijfsvoeringondersteuning voor de GR MER die door de deelnemende gemeenten wordt
verzorgd beslaat o.a. facilitaire zaken.
Voor 2018 is in dit programma ook de I&A-projectenkalender 2.0 (2017-2018) opgenomen, het betreft
hier de incidentele en de structurele kosten.
4.2
Wat willen we bereiken?
Een goede ondersteuning in de bedrijfsvoering voor de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en
Roerdalen én de GR MER op het gebied van financiën, HRM, DIV, informatievoorziening en
automatisering, zodanig dat de werkprocessen en gebruikers daarvan zo optimaal mogelijk worden
ondersteund.
2017 zal worden gebruikt om een concreet uitvoeringsprogramma bedrijfsvoering voor 2018 op te stellen.
Een aantal onderwerpen zullen in 2017 al starten, maar doorlopen in 2018. Omdat we net gestart zijn met
een nieuw, nog niet voltallig, MT en de gehele plaatsingsprocedure nog moet plaatsvinden, kunnen we
nu alleen in grote lijnen aangeven wat we in 2017/2018 willen bereiken. Daarbij is het uitgangspunt om
waar mogelijk de voordelen van samenwerking te realiseren zoals benoemd in het bedrijfsplan
Bedrijfsvoering: kostenbeheersing, kwaliteitsverbetering en klantgericht werken.
Leidraad zijn de punten die in het bedrijfsplan Bedrijfsvoering zijn opgenomen:
•
•
•
•
•
•
•

Procesoptimalisatie volgens lean methodiek
Synchronisatie bij inrichten van systemen
Samenvoeging en integratie medewerkers, zowel fysiek als qua werkwijzen en cultuur
Ontwikkeling competenties en integraal adviseurschap
Samenwerking tussen de bedrijfsvoerings-disciplines
Samenwerking tussen de MER-disciplines
Lerende organisatie
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4.3
Wat gaan we daarvoor doen?
Om aan bovenstaande handen en voeten te kunnen gaan geven, is er behoefte aan duidelijkheid
aangaande de producten en diensten die we in welke vorm gaan leveren aan de deelnemende
gemeenten. Om dit duidelijk te krijgen gaan we eerst met elkaar een kader en spelregels afspreken
waarbinnen de gesprekken tussen opdrachtgevers en opdrachtnemer zullen plaatsvinden (Q2 2017).
Als dit duidelijk is, zal er per organisatieonderdeel (team Advies en Team Service & Beheer) en per
discipline (financiën, HRM, DIV, informatievoorziening en automatisering) een concept basis producten
en diensten lijst opgesteld worden (Q3 2017), die als eerste input zal dienen voor het, in overleg met de
opdrachtgevers, nader vorm geven van de afspraken die gemaakt worden ten aanzien van efficiency en
kwaliteit (Q4 2017 e.v.). Deze afspraken zullen vastgelegd worden in een uitvoeringsprogramma dat met
iedere opdracht gevende organisatie wordt afgesloten. Afwijkende wensen t.a.v. het basispakket gelden
als maatwerk en worden separaat benoemd in het uitvoeringsprogramma. Hierover worden separate
prijsafspraken gemaakt.
Bij de samenstelling van het basispakket wordt gestreefd naar optimale synchronisatie, om zodoende
deze processen zo efficiënt mogelijk in te richten.
Medio 2018 zal een evaluatie plaatsvinden over het eerste jaar dat de SC MER Bedrijfsvoering
operationeel is. Waar nodig is dat het moment om op basis van de uitkomst van de evaluatie een
bijstelling te doen met betrekking tot de inrichting van de organisatiestructuur en functies binnen
bedrijfsvoering.
Concreet zorgen we in 2018 voor:
- Continuïteit in de werkzaamheden die zijn overgenomen van de deelnemende gemeenten: advies en
service & beheer op de taakvelden Financiën, HRM, ICT en DIV
- Doorvoeren van procesverbeteringen, in afstemming met de opdrachtgevers
- Een personeelsbeleid waarbij medewerkers gestimuleerd worden hun competenties verder te
ontwikkelen en in te zetten
- Helderheid in de relatie tussen MER Bedrijfsvoering en de opdracht gevende organisaties, onder meer
door het uitvoeringsprogramma en de samenwerking te evalueren en waar nodig bij te stellen.
- Uitvoering van de projecten van de projectenkalender I&A 2017-2018
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Tabel 4.1 Programmabegroting Bedrijfsvoering
Programma
Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering
Algemeen

Bedrijfsvoering
I&A

Raming 2018
Loonkosten bedrijfsvoering
Overige personeelskosten en opleidingen
Flexibele schil vanaf 2019
Implementatiebudget 2017 en 2018
Totaal lasten BV Algemeen

€
€

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

5.104.643 €
238.104 €
120.000 €

5.104.643 €
238.104 €
120.000 €

5.104.643
238.104
120.000

€
€

5.551.668 €
261.079 €
€
415.000
6.227.747 €

5.462.747 €

5.462.747 €

5.462.747

Applicaties Onderhoud
LAN Onderhoud
LAN Beheer
LAN Aanschaf
WAN Verbindingen
Leasekosten

€
€
€
€
€
€

297.000
453.000
14.800
9.000
542.000
614.000

297.000
453.000
14.800
9.000
542.000
614.000

297.000
453.000
14.800
9.000
542.000
614.000

Investering eenmalig
Structurele kosten

€
€

1.078.500
39.000 €

I&A kosten
Digitale informatie voorziening
Financiën
Totaal lasten BV I&A

€
€
€
€

532.427
37.500
197.160
3.814.387

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€

10.042.134 €

€
€
€
€
€
€

39.000 €
514.427
37.500
189.210
2.709.937

€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

297.000
453.000
14.800
9.000
542.000
614.000

39.000 €

39.000

514.427
37.500
170.440
2.691.167

€
€
€
€

514.427
37.500
170.440
2.691.167

8.172.684 €

8.153.914 €

8.153.914

2.463.346
3.251.609
2.380.029
39.000

2.451.746
3.246.439
2.378.029
39.000

€

2.451.746
3.246.439
2.378.029
39.000

Totale lasten

€

Deel bijdrage Maasgouw
Bijdrage gemeenten Deel bijdrage Echt-Susteren
Deel bijdrage Roerdalen
Implementatiebudget
I&A Projectenkalender 2017/2018

€
€
€
€
€

Totale baten

€

10.017.060 €

8.133.984 €

8.115.214 €

8.115.214

Geraamde saldo van baten en lasten
Mutatie reserve
Geraamd resultaat

€
€
€

25.075 €
25.075 €
€

38.700 €
38.700 €
€

38.700 €
38.700 €
€

38.700
38.700
-

2.584.651
3.400.090
2.499.819
415.000
1.117.500

€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
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5. Programma Bestuur en Organisatie
5.1

Inleiding

Dit programma betreft de ondersteuning van het bestuur en de organisatie. Het directiesecretariaat is het
organisatieonderdeel dat aan dit programma is gekoppeld.

5.2

Wat willen we bereiken?

Professionele ondersteuning van het management, de directie, het Dagelijks Bestuur (DB), het Algemeen
Bestuur (AB) op het gebied van besluitvorming, strategische advisering, planning en control.
Professionele ondersteuning van het management, de directie, Het Dagelijks Bestuur, en het Algemeen
bestuur bij de organisatieontwikkeling (strategie, (organisatie)structuur, systemen, personeel,
vaardigheden en managementstijl) van het Servicecentrum MER als geheel.
Een professionele invulling van de het opdrachtgeverschap bedrijfsvoering Servicecentrum MER.
Een goede ondersteuning van de Ondernemingsraad (OR).

5.3

Wat gaan we daarvoor doen?

We zorgen voor:
a. secretariële en administratieve ondersteuning voor managementteam, directie, stuurgroep, DB en AB
en voor hun besluitvorming;
b. advisering aan managementteam, directie, stuurgroep, DB en AB over besluitvorming, P&C Cyclus,
c. aansturing, advisering en coördinatie van de uitvoering van de ontwikkelagenda van het
Servicecentrum MER;
d. opdrachtgeverschap bedrijfsvoering voor het Servicecentrum;
e. secretariële ondersteuning voor de OR;
f. controle van jaarrekening en jaarverslag;
g. interne communicatie;
h. algemene juridische ondersteuning;
i. inkoopadvies.

5.4

Wat mag het kosten?

De indirecte kosten betreffen de loonkosten voor de ondersteuning van management, directie,
stuurgroep, DB, AB en OR en overige personeelskosten en opleiding ten aanzien van voornoemde
ondersteuning.
De directe kosten zijn verdeeld over:
 de kosten voor de wettelijk verplichte accountant voor de controle van de jaarrekening en het
jaarverslag;
 communicatie (middelen, geen mensen);
 huur van huisvestingslocaties van onze organisatieonderdelen, waarbij moet worden opgemerkt dat
in 2017 overeenkomsten moeten worden gesloten met de gemeenten Echt-Susteren voor de
huisvesting van de organisatieonderdelen Sociaal Domein, Directiesecretariaat en DIV en met de
gemeente Roerdalen voor de overige onderdelen van Bedrijfsvoering. De overeenkomst met de
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gemeente Maasgouw moet worden herzien omdat de Omgevingsdienst per 1 januari 2018 wordt
gehuisvest in het gemeentehuis te Maasbracht i.p.v. het oude gemeentehuis te Heel.
De kosten voor capaciteit ten behoeve van communicatie, algemene juridische ondersteuning en
inkoopadvisering worden gedragen door de gemeenten, volgens de gemaakte afspraken bij het
gesloten beurzen principe, onder coördinatie van het directiesecretariaat.
In 2017 wordt onderzocht hoe de organisatie ontwikkeling van het Servicecentrum verder vorm kan
worden gegeven. Eventueel daarvoor benodigde middelen zullen via een begrotingswijziging aan dit
programma worden toegevoegd.

In onderstaande tabel is de programmabegroting bestuur en organisatie weergegeven. Alle kosten
worden in 2018 gedekt door de bijdragen van de deelnemende gemeenten.
Tabel 5.1 Programmabegroting Bestuur & Organisatie
Programma
Bestuur & Organisatie

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Bestuur & Organisatie
Algemeen

Accountantskosten
Communicatie
Huur huisvesting Heel
Totaal lasten Algemeen

€
€
€
€

15.000
5.000
210.000
230.000

€
€
€
€

15.000
5.000
210.000
230.000

€
€
€
€

15.000
5.000
210.000
230.000

€
€
€
€

15.000
5.000
210.000
230.000

Bestuur & Organisatie
Loonkosten

Loonkosten bedrijfsvoering

€

147.943

€

147.943

€

147.943

€

147.943

€

2.167

€

2.167

Overige personeelskosten en opleidingen

€

2.167

€

2.167

Totaal loonkosten

€

150.110 €

150.110 €

150.110 €

150.110

€

380.110 €

380.110 €

380.110 €

380.110

Totale lasten
Maasgouw (incl. huurkosten huisvestiging)

€

262.815

€

262.815

€

262.815

€

262.815

Echt-Susteren

€

70.861

€

70.861

€

70.861

€

70.861

Roerdalen

€

46.434

€

46.434

€

46.434

€

46.434

Totale baten

€

380.110 €

380.110 €

380.110 €

380.110

Geraamde saldo van baten en lasten
Mutatie reserve
Geraamd resultaat

€
€
€

-

-

-

Bijdrage gemeenten

€
€
€

€
€
€

€
€
€

-
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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 en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen en financiering. De paragrafen
verbonden partijen, grondbeleid en lokale heffingen zijn niet van toepassing voor het Servicecentrum
MER.

6.2

Paragraaf bedrijfsvoering

Het Servicecentrum heeft een bijzondere bedrijfsvoering. Reden daarvoor is de wijze waarop en volgorde
waarin de organisatie Servicecentrum MER is gebouwd.
Ten eerste zijn er de afdelingen Omgevingsdienst en Sociaal Domein. Elk met zijn eigen programma in
deze begroting. Deze programma’s bestaan grotendeels uit lasten en baten met betrekking tot personeel
(salarissen etc.) en ontwikkeling (opleiding etc). Er zijn nagenoeg geen inhoudelijke lasten en baten; zo
worden de leges door de deelnemende gemeenten geïnd en uitkeringen rechtstreeks door hen zelf
uitbetaald.
Ten tweede hadden we advies, service en beheer inzake Financiën, HRM, I&A en DIV tot 1 juli 2017 niet in
huis. We werden op dat gebied bediend door de deelnemende gemeenten. In 2018 levert onze afdeling
Bedrijfsvoering deze dienstverlening zowel aan de deelnemende gemeenten als aan onze eigen
organisatie. Ook deze afdeling heeft zijn eigen begrotingsprogramma, waarin overigens naast personeelen ontwikkelkosten ook inhoudelijke kosten op het gebied van Informatie en Automatisering zijn
opgenomen.
Ten derde zijn de door de afdeling Bedrijfsvoering te leveren diensten in eerste instantie afgestemd op de
behoeften van de 3 deelnemende gemeenten. Deze gemeenten hebben beleidskennis op het gebied van
bedrijfsvoering zoals financiën, business control, concern control, organisatieverandering in huis. Het
Servicecentrum heeft dat niet.
Ten vierde is het Servicecentrum voor zijn huisvesting, facilitaire, juridische en communicatieve
ondersteuning afhankelijk van de deelnemende gemeenten.
Ten vijfde is er een organisatieonderdeel dat volledig ten diensten van het bestuur en de organisatie
staat: het directiesecretariaat.
In 2017 willen wij voorstellen doen voor de doorontwikkeling van het Servicecentrum MER (intern en in
relatie tot de deelnemende gemeenten). Deze voorstellen hebben betrekking op strategie,
organisatie(structuur), systemen, personeel, cultuur. Ten tijde van het opstellen van deze begroting is de
door ontwikkel agenda nog niet vastgesteld en zijn de projecten die hieruit voortvloeien nog niet
opgestart. In 2018 wordt de door ontwikkel agenda verder uitgewerkt. De financiële consequenties
kunnen leiden tot een begrotingswijziging.
In 2018 werken wij zaakgericht en digitaal en is ons archief ingericht en op orde conform de archiefwet.
Eind 2018 is de basis van de bedrijfsvoering van het SC MER op orde.
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Het management van onze afdelingen stuurt op resultaat. De daarvoor benodigde
managementinformatie is in ontwikkeling. De afdeling Omgevingsdienst is daarin het verst gevorderd. De
andere afdelingen leren van de ervaringen van de Omgevingsdienst. De afdeling Sociaal Domein legt in
2018 de laatste hand aan de transformatie en de afdeling Bedrijfsvoering is in 2018 zijn transitie aan het
vervolmaken.
In 2018 is onze Omgevingsdienst niet meer gehuisvest in het oud-gemeentehuis te Heel, maar in het
verbouwde gemeentehuis van de gemeente Maasgouw te Maasbracht. De afdeling Sociaal Domein, het
Directiesecretariaat en DIV zijn gehuisvest in het gemeentehuis van Echt-Susteren te Echt en de overige
onderdelen van de afdeling Bedrijfsvoering in het gemeentehuis van Roerdalen te St. Odiliënberg.
Onze afdelingen zullen in de loop van 2017 uitvoeringsprogramma’s opstellen waarin is aangegeven wat
het basispakket aan dienstverlening is en welke aanvullende dienstverlening zij voor de deelnemende
gemeenten zullen verrichten. Financiële gevolgen van deze uitvoeringsprogramma’s zullen via een
begrotingswijziging worden verwerkt. Een eventuele nieuwe kostenverdeelsleutel voor het
basistakenpakket wordt uiteraard in zowel de uitvoeringsprogramma’s als de bijbehorende
begrotingswijziging verwerkt. Voor de aanvullende dienstverlening geldt overigens dat deze op basis van
werkelijke kosten wordt afgerekend.
In de afzonderlijke programma’s is de bedrijfsvoering per afdeling nader toegelicht, waar mogelijk aan de
hand van de doelstellingen: verlaging van de kosten en van de kwetsbaarheid, verhoging van de kwaliteit
en van de klantgerichtheid.
Vor de volledigheid treft u hieronder aan een overzicht van HRM-kengetallen.
Tabel 6.1 formatie en bezetting (excl.inhuur, per 31 december 2016)
Bezetting in aantal medewerkers
Per 31 dec 2016
Aantal
Totaal
Fulltime
Parttime
Totaal aantal medewerkers:*
Omgevingsdienst:**
Sociaal Domein:
Man
Totaal:
Omgevingsdienst:
Sociaal Domein:
Vrouw Totaal:
Omgevingsdienst:
Sociaal Domein:

136
66
69
54
39
15
81
27
54

62
34
27
44
32
12
17
2
15

Percentage
Fulltime
Parttime
74
32
42
10
7
3
64
25
39

45,59%
51,52%
39,13%
81,48%
82,05%
80,00%
20,99%
7,41%
27,78%

54,41%
48,48%
60,87%
18,52%
17,95%
20,00%
79,01%
92,59%
72,22%
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Ontwikkeling gemiddeld ziekteverzuimpercentage
Jaar
%

Ontwikkeling personeelsbestand in fte’s
Jaar

2015
2016

2015
2016 (incl. SD)
2017 (incl. BV)

2,89%
3,57%

fte

66,36
120,36
201,03

* Directiesecretaris is opgenomen in de totaalcijfers
** Managementassistent is in 2016 opgenomen onder omgevingsdienst

6.3

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheer

Het weerstandsvermogen geeft aan hoe solide de financiële positie van het Servicecentrum MER is. Het
weerstandsvermogen wordt bepaald door de weerstandscapaciteit af te zetten tegen de omvang van de
risico’s.
De risico’s die van belang zijn bij de bepaling van het weerstandsvermogen zijn de risico’s waarvoor geen
maatregelen zijn getroffenen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële
positie.
De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover het Servicecentrum MER
beschikt om risico’s op te kunnen 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 de oude situatie, waarbij alleen het programma
Omgevingsdienst deel uitmaakte van de GR-MER, is in het bedrijfsplan van de afdeling Omgevingsdienst
opgenomen dat een reserve voor de Omgevingsdienst maximaal 3% van de salarislasten bedraagt met
een plafond van € 100.000. Gezien de toevoeging van het programma Sociaal Domein (2016) en het
programma Bedrijfsvoering (1 juli 2017) aan het Servicecentrum, zal worden bekeken wat een reële
weerstandscapaciteit, c.q. saldireserve is in relatie tot de mogelijke risico’s.

6.3.1. Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit
Het Servicecentrum heeft behoudens het hierboven genoemde bedrag van € 130.681 slechts een geringe
weerstandscapaciteit. Bij eventuele risico’s die zich daadwerkelijk voordoen kan een beroep worden
gedaan op de weerstandscapaciteit van de drie deelnemende gemeenten.
De reservepositie is in paragraaf 8 weergegeven.

6.3.2 Inventarisatie risico’s
Algemeen
Het servicecentrum MER kent een aantal algemene risico’s die betrekking hebben op alle afdelingen. De
oorzaak hiervan ligt in het feit dat we Eigenrisicodrager Ziektewet zijn doordat het Servicecentrum MER
en deelnemende gemeenten bij ziekte van personeel niet verzekerd zijn bij het UWV. Daarnaast is de
bedrijfsvoering van met name ICT, de blauwdruk van de organisatie en knelpunten op dit vlak resulteert in
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extra benodigde capaciteit voor onze afdelingen. Hieronder worden de algemene risico’s verder
toegelicht:
Langdurig verzuim
Aangezien we als servicecentrum Eigenrisicodrager Ziektewet zijn, krijgen we bij ziekte geen vergoeding
vanuit het UWV. Regulier (kort) verzuim maakt onderdeel uit van de reguliere beschikbare uren van
medewerkers op jaarbasis. Dit op basis van het beschikbaar aantal bruto/netto uren per medewerker. Dit
ligt anders bij langdurig verzuim want dit is immers niet berekent in het aantal beschikbare uren per
medewerker. Wanneer langdurig verzuim werkelijkheid wordt, betekent dit vaak ook dat de medewerker
via externe inhuur tijdelijk vervangen moet worden. Wanneer meerdere medewerker langdurig uitvallen
kunnen deze kosten dusdanig oplopen dat dit niet binnen de reguliere budgetten kan worden
opgevangen. Daarnaast kan het zo zijn dat in het verlengde van het langdurig verzuim in overleg met de
medewerker wordt afgesproken dat de medewerker niet terugkeert in onze organisatie. De frictiekosten
die hiermee samenhangen zijn niet begroot en betreffen daarom een risico voor het servicecentrum MER.
Knelpunten in bedrijfsvoering
De bedrijfsvoering van de afdelingen is afhankelijk van o.a. de uitvoering van de projectenkalender en de
ondersteuning door I&A (incl. Documentaire informatievoorziening), financiën en HRM. Knelpunten in de
bedrijfsvoering waardoor het primaire proces en benodigde sturingsinformatie onder druk komt te staan,
betekent in de regel vaak extra werkzaamheden en druk bij de medewerkers. Afhankelijk van hoe snel
knelpunten kunnen worden opgelost, zijn hiermee ook (extra) kosten gemoeid.
Het Servicecentrum MER is nog een nieuwe en groeiende organisatie, met o.a. nog een door te
ontwikkelen P&C-cyclus, die tot 1 juli 2017 geen eigen bedrijfsvoeringsondersteuning in huis had.
Hierdoor zijn bepaalde budgetten, budgethouderschap, financiële ondersteuning, interne controle, etc.
nog niet goed belegd en geformaliseerd.
Kostenreductie
De GR-MER heeft nu en in de toekomst opdrachten tot kostenreductie op de verschillende programma’s.
Afhankelijk van de bedrijfsvoering kunnen deze worden gerealiseerd. Tot op heden zijn de opdrachten
succesvol afgerond.
Risico’s programma Omgevingsdienst.
Voor het programma Omgevingsdienst zijn de risico’s benoemd in het bedrijfsplan Omgevingsdienst. In
het uitvoeringsprogramma worden deze risico’s jaarlijks bekeken. Dat zal uiteraard ook gebeuren in het
Uitvoeringsprogramma 2018.
Risico van beëindiging huidige netwerk-RUD samenwerking als gevolg van wet VTH
De huidige netwerkvorm – zonder gemeenschappelijke regeling (GR) – moet op basis van de wet VTH
uiterlijk 01-01-2018 eindigen. Op dit moment loopt er een onderzoek naar nieuwe organisatievormen.
Daarbij hebben de bestuurders de opdracht gegeven om de voordelen van het netwerk zoveel als
mogelijk te behouden. Besluitvorming in de gemeenteraden is voorzien voor 3e kwartaal 2017. Het
samenwerken in een netwerk kent voordelen ten opzichte van 'klassiek' georganiseerde organisaties.
Voordelen als: efficiënte coördinatie/inzet van middelen, een beperking van (overhead)kosten, flexibel
aan de veranderende omgeving aan te passen structuren en beperkt management. Zo benutten - zoals al
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genoemd - ook de MER-gemeenten de netwerk-RUD LN voor het flexibel opvangen van pieken in het
werk. Ook worden inkomsten gegenereerd doordat op verzoek netwerk-partners worden geassisteerd bij
de uitvoering van hun VTH-taken door de MER-OD. Ook voldoet de MER-OD door de netwerk
samenwerking voor ook zeer specialistische taken - waarvoor ze zelfstandig niet voldoende werk en
specialisten binnen de basisformatie heeft, aan de kwaliteitscriteria van kritieke massa (2 of 3 FTE per
specialisme).
Deze flexibiliteit van organiseren heeft vanuit de begroting van de MER-OD geredeneerd als nadeel dat de
inkomsten uit de samenwerking niet structureel en op voorhand te begroten zijn. Dit brengt het risico met
zich mee dat de inkomsten in de toekomst lager kunnen uitvallen dan het huidige niveau. Dit risico is ook
van toepassing op de inkomsten die het resultaat zijn van de ‘overclaim’ van de MER-gemeenten. Deze
risico’s worden door de MER-OD zoveel als mogelijk beperkt door extra capaciteit - dus meer capaciteit
dan de basisformatie, zoveel als mogelijk flexibel en resultaatgericht te organiseren. De voordelen hiervan
zijn met de gerealiseerde kostenreductie in 2014, 2015 en 2016 inzichtelijk gemaakt.
Risico’s Sociaal Domein
De risico’s van de afdeling Sociaal Domein bestaan naast de algemene risico’s uit nog een aantal andere
specifieke risico’s. Uitgangspunt is wel dat de afdeling Sociaal Domein alleen de risico’s draagt m.b.t. de
personele en bedrijfsvoeringsinzet. De afdeling Sociaal Domein voert het beleid van de gemeenten wel
uit, maar de budgetten voor ondersteuning aan cliënten op het gebied van zorg en participatie maken
geen onderdeel uit van onze begroting (maar wel van de begroting van de deelnemende gemeenten).
De specifieke risico’s voor de afdeling Sociaal Domein zijn als volgt uit te splitsen:
- Beleidswijzigingen: de afdeling Sociaal Domein voert het beleid uit van de WMO en
Participatiewet van de 3 deelnemende gemeenten. Wijzigingen in wet- en regelgeving of in het
beleid kunnen direct van invloed zijn op de uitvoering en daarmee de taken van de afdeling. Dit
kan resulteren in een (tijdelijke) extra inzet van medewerkers of zelfs een andere inzet van
medewerkers. Dit kan tijdelijk zijn voor bijvoorbeeld een implementatie van een keuze bij de
deelnemende gemeenten, evenals structureel doordat de gemaakte keuzes structureel van aard
zijn.
- Samenwerkingsverbanden: Binnen het Sociaal Domein wordt veel samengewerkt met andere
gemeenten en andere partijen zoals bijvoorbeeld het CJG. Wijzigingen in
samenwerkingsverbanden kunnen (in)direct gevolgen hebben voor de werkzaamheden en
benodigde capaciteit van de afdeling.
Bovengenoemde twee risico’s zijn reële risico’s voor de afdeling. De impact van het risico en de daarmee
samenhangende kosten zijn moeilijk vooraf in te schatten omdat deze afhankelijk zijn van de gebeurtenis
en hierbij behorende impact. Desalniettemin kan de impact behoorlijk groot zijn en de daarmee
samenhangende kosten ook. Het Servicecentrum stelt zich dan ook op het standpunt dat de eventuele
kosten bij het zich voordoen van deze risico’s kunnen worden verhaald bij de 3 deelnemende gemeenten.
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Risico’s programma Bedrijfsvoering
Investeringen in hard- en software worden gefinancierd vanuit de projectenkalenders 1.0(2015-2016) en
2.0 (2017-2018). Gelet op de samenhang van de diverse projecten kan dit tot vertraging leiden of tot
technisch complexe vraagstukken. Hierdoor kan het voorkomen dat er aanvullende maatregelen
getroffen moeten worden die tot kostenverhoging leiden en langere doorlooptijd van de projecten
vragen. Het streven is erop gericht om dit te voorkomen en dat in beginsel de extra kosten binnen het
Servicecenter zelf worden opgevangen.
Een verdere vertraging van de projectenkalender I&A kan ook nog andere extra kosten met zich
meebrengen. In de bedrijfsvoering van het Servicecentrum is immers uitgegaan van efficiencyvoordelen
die met de invoering van zaakgericht werken en koppelingen tussen applicaties kunnen worden behaald.
Met die voordelen is bij het overhevelen van taken en middelen van de deelnemende gemeenten aan het
SC MER al rekening gehouden.

6.3.3. Financiële kengetallen
Als gevolg van een wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient het jaarverslag een
aantal verplichte financiële kengetallen te bevatten. De kengetallen zijn afgeleiden van bestaande
informatie en genereren geen ‘nieuwe’ informatie. De kengetallen moeten het bestuur wel gemakkelijker
maken om inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling. Door het BBV is
geen norm vastgesteld waarmee de uitkomsten van de onderstaande kengetallen vergeleken moeten
worden.
De voorgeschreven kengetallen zijn:
•
Netto schuldquote & de netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen.
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van GR MER ten opzichte van de
eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de
exploitatie drukken. Omdat er bij leningen onzekerheid kan bestaan of ze allemaal worden terugbetaald,
wordt bij de berekening van de netto schuldquote onderscheid gemaakt door het kengetal zowel inclusief
als exclusief de doorgeleende gelden te berekenen. Op die manier wordt duidelijk wat het aandeel van de
verstrekte leningen in de exploitatie is én wat dat betekent voor de schuldenlast.
•
De solvabiliteitsratio.
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin GR MER in staat is aan zijn financiële
verplichtingen te voldoen.
•
Structurele exploitatieruimte.
De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een
gemeente of provincie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of
structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door
het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en
toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten en uitgedrukt in een percentage.
Tevens zijn in het BBV kengetallen voorgeschreven voor de grondexploitatie en de belastingcapaciteiten.
Deze kengetallen zijn met name van belang voor gemeenten. Beide kengetallen zijn niet van toepassing
voor GR MER en zijn derhalve niet uitgewerkt.
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De kengetallen laten het volgende verloop zien:
Tabel 6.2 Kengetallen
Kengetallen:
Netto schuldquote
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Solvabiliteitsratio
Structurele exploitatieruimte
Grondexploitatie
Belastingcapaciteit

Financiële kengetallen
Realisatie 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
-4%
-4%
-4%
-4%
-3%
-3%
-4%
-4%
-4%
-4%
-3%
-3%
15%
25%
24%
22%
21%
19%
-1%
-5%
0%
0%
0%
0%
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

De netto schuldquote van GR MER is over alle jaren fors negatief. Dit wil zeggen dat de vorderingen de
schulden per saldo ruimschoots overtreffen.
De solvabiliteitsratio loopt terug van 19% in 2016 naar verwachting 12% in 2021. Hieruit valt af te leiden
dat GR MER in staat is aan de financiële verplichtingen te voldoen. Wel wordt opgemerkt dat door het
teruglopende solvabiliteitspercentage GR MER ‘minder vet op de ribben’ krijgt om onverwachte
tegenvallers op te vangen.
Structurele exploitatieruimte is volgens de bovenstaande becijferingen niet aanwezig. Dit wil zeggen dat
GR MER niet of nauwelijks in staat is om structurele tegenvangers op te vangen.
Op basis van de bovenstaande financiële kengetallen kan worden geconcludeerd dat de
financieringsstructuur van GR MER gezond is, maar dat de exploitatie weinig tot geen ruimte biedt om
structurele tegenvallers op te vangen.
Ontwikkeling EMU-saldo
Sinds 1999 bestaat de Economische en Monetaire Unie (EMU). Formeel zijn alle 28 lidstaten van de EU
ook lid van de EMU. Zij voeren een gemeenschappelijk monetair beleid. Ter beheersing van het
financieringstekort hebben de landen in de Eurozone afgesproken dat dit tekort niet meer mag bedragen
dan 3% van het Bruto Binnenlands Product. Het tekort wordt per land bepaald aan de hand van het
zogenaamde EMU-saldo.
Het EMU-saldo bij het Rijk is een saldo op kasbasis. Dit wil zeggen dat het saldo wordt bepaald aan de
hand van de werkelijke inkomsten en uitgaven. Ter bepaling van het landelijke EMU-saldo wordt van alle
overheidsinstellingen het EMU-saldo bepaald. Ook van de gemeenten wordt verwacht dat zij hun bijdrage
leveren in de beheersing van het saldo. Omdat gemeenten geen kasstelsel hanteren maar het stelsel van
baten en lasten dient het EMU-saldo berekend te worden. Het exploitatiesaldo dient gecorrigeerd te
worden voor de baten en lasten die geen invloed hebben op de kasstromen (zoals bijvoorbeeld de
afschrijvingen en de toevoegingen aan voorzieningen). Met het oog op een betere raming en beheersing
van het EMU-saldo is in het nieuwe BBV voorgeschreven om een geprognosticeerde balans op te nemen
in de voorliggende begroting.
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Tabel 6.3 Geprognotiseerde balans.
Activa
Vaste activa

2016

Materiële vaste activa (investeringen met een economisch nut)
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar
(Vorderingen op openbare lichamen )
(Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter
dan één jaar)
(Overige vorderingen)
Liquide middelen (Banksaldi)
Overlopende activa (overige nog te ontvangen bedragen, en de
vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren
komen )

2017

2018

2019

2020

2021

€

54.830 €

45.692 €

36.554 €

27.416 €

18.278 €

9.140

€

54.830 €

45.692 €

36.554 €

27.416 €

18.278 €

9.140

€

836.828 €

836.829 €

836.829 €

836.829 €

836.829 €

836.829

€

2.435.077 €

410.002 €

371.302 €

332.602 €

293.902 €

255.202

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

215.590 €

215.590 €

215.590 €

215.590 €

215.590 €

215.590

€

886.732 €

613.899 €

613.899 €

613.899 €

613.899 €

613.899

Totaal vlottende activa

€

4.374.227 € 2.076.320 € 2.037.620 € 1.998.920 € 1.960.220 € 1.921.520

Totaal generaal activa

€

4.429.057 € 2.122.012 € 2.074.174 € 2.026.336 € 1.978.498 € 1.930.660

Passiva
Vaste passiva
Eigen vermogen
(Algemene reserve)
(Bestemmingsreserves)
(Gerealiseerd resultaat )

2016

2017

2018

2019

2020

2021

€
€
€

130.681 €
240.744 €
272.833 €

121.543 €
215.669 €
- €

112.405 €
176.969 €
- €

103.267 €
138.269 €
- €

94.129 €
99.569 €
- €

84.991
60.869
-

€

644.257 €

337.212 €

289.374 €

241.536 €

193.698 €

145.860

€

770.576 €

770.576 €

770.576 €

770.576 €

770.576 €

770.576

€

919.380 €

919.380 €

919.380 €

919.380 €

919.380 €

919.380

€

2.094.844 €

94.844 €

94.844 €

94.844 €

94.844 €

94.844

Totaal vlottende passiva

€

3.784.800 € 1.784.800 € 1.784.800 € 1.784.800 € 1.784.800 € 1.784.800

Totaal generaal passiva

€

4.429.057 € 2.122.012 € 2.074.174 € 2.026.336 € 1.978.498 € 1.930.660

Totaal vaste passiva
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één
jaar (Overige Schulden)
Overlopende passiva
(Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een
volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van
jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van
vergelijkbaar volume)
(Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende
begrotingsjaren komen)

6.4.

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Deze paragraaf is aan de orde voor wat betreft de 3 auto’s van de Omgevingsdienst. De totale investering
bedroeg € 73.107 in 2014. De afschrijving van vervoersmiddelen gebeurt over een periode van 8 jaar. In
2015 is begonnen met afschrijven. De afschrijving bedraagt € 9.138 per jaar (met rente hoeft geen
rekening te worden gehouden). Begin 2018 resteert € 45.691,92 aan boekwaarde na drie
afschrijvingstermijnen.

6.5

Paragraaf financiering

Het Servicecentrum MER wordt volledig gefinancierd door de deelnemende gemeenten (tabel 7.1) en
contracten met derden. Dit zijn gemeenten waarvoor het Servicecentrum betaalde werkzaamheden voor
verricht. Met door de omgevingsdienst.
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Schatkistbankieren
Per 1 januari 2014 is het verplicht Schatkistbankieren een feit. Hierdoor zijn alle decentrale overheden
verplicht om hun (tijdelijk) overtollige liquide middelen aan te houden in de rijksschatkist. Hierdoor hoeft
het Rijk minder geld te lenen op de financiële markten en daalt de staatsschuld.
Met het oog op de verplichting met betrekking tot het schatkistbankieren worden alle overtollige
middelen boven de grens van € 150.881 (0,75 % van het begrotingstotaal 2018 ad. € 20.117.500) dagelijks
afgestort naar de schatkist.
Risicobeheer (kasgeldlimiet en renterisiconorm )
De kasgeldlimiet laat zien welk risico er bestaat ten aanzien van vlottende schulden.
Het ‘rood’ staan is aan regels en richtlijnen gebonden. Hiermee beoogt de wetgever te voorkomen dat
lagere overheden uitsluitend kortlopende leningen afsluiten. Het aantrekken van leningen met een
kortlopende rentevaste periode is aantrekkelijk, wanneer de rente hierop erg laag is. Maar het renterisico
(van een stijgende rente in het geval van herfinanciering) is daarmee in verhouding hoog.
Om dit risico te beperken, mogen gemeenten maximaal 8,5 % van het jaarlijkse begrotingstotaal
gebruiken voor kortlopende leningen.
De renterisiconorm is een maatstaf om te bepalen welke kredietrisico’s de GR MER loopt
op de vaste schulden. Dit zijn de schulden met een looptijd langer dan 1 jaar.
De renterisiconorm wordt gemeten in een bedrag ter grootte van 20% van het
begrotingstotaal.
De GR MER zal in het begrotingsjaar 2018 en meerjarig voor de
daaropvolgende 3 jaar, volgens de huidige inzichten, binnen de kasgeldlimiet en de
renterisiconorm blijven.
Geldleningen
Voor de financiering van investeringen e.d. kunnen eventueel leningen worden aangetrokken.
Het Servicecentrum MER kent echter geen afgesloten geldleningen.
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Tabel 6.4 renterisiconorm.
Renterisiconorm
1

2018

2019

2020

2021

Renteherziening leningen o/g

€

-

€

-

€

-

€

-

Renteherziening leningen u/g

€

-

€

-

€

-

€

-

Saldo

€

-

€

-

€

-

€

-

Aflossing leningen o/g

€

-

€

-

€

-

€

-

Aflossing leningen u/g

€

-

€

-

€

-

€

-

Saldo

€

-

€

-

€

-

€

-

3

Renterisico (saldo 1+2)

€

-

€

-

€

-

€

-

4

Renterisiconorm

€ 4.023.482

€ 3.652.317

€ 3.573.563

€ 3.573.563

(5a) = (4>3 )

Ruimte onder renterisiconorm

€ 4.023.482

€ 3.652.317

€ 3.573.563

€ 3.573.563

(5b) = (3>4)

Overschrijding renterisiconorm

€

€

€

€

2

-

-

-

-

Berekening renterisiconorm:
(4a)

Begrotingstotaal

(4b)

Percentage regeling

(4) = (4a x 4b) Renterisiconorm

€ 20.117.408

€ 18.261.583

€ 17.867.813

20%

20%

20%

€ 17.867.813
20%

€ 4.023.482

€ 3.652.317

€ 3.573.563

€ 3.573.563

Liquiditeitenbeheer en financieringsbehoefte
Op dit moment is het Servicecentrum voldoende liquide. Verder is het van belang om binnen de
exploitatie te zorgen voor een zo goed mogelijke afstemming van de inkomstenstromen met de
uitgavenstromen.
Tabel 6.5 Kasgeldlimiet
Kasgeldlimiet

1e kw 2016

2e kw 2016

3e kw. 2016

4e kw 2016

1
2
3

Vlottende schuld

€

538.000

€

776.000

€

797.000

€

Vlottende middelen

€

33.000

€

1.949.000

€

1.822.000

€

837.000

Netto vlottende schuld (1-2)

€

505.000

€ -1.173.000

€ -1.025.000

€

-66.000

4

Kasgeldlimiet

€ 1.148.000

€ 1.148.000

€ 1.148.000

€ 1.148.000

(5a) = (4>3 )

Ruimte onder kasgeldlimiet

(5b) = (3>4)

Overschrijding kasgeldlimiet

€

€

€
€

771.000

2.321.000

-643.000

-2.173.000

-1.214.000

Berekening kasgeldlimiet:
(4a)

Begrotingstotaal

(4b)

Percentage regeling

(4) = (4a x 4b) Kasgeldlimiet

€ 14.000.000

€ 14.000.000

8,2%
€

1.148.000

€ 14.000.000

8,2%
€

1.148.000

€ 14.000.000

8,2%
€

1.148.000

8,2%
€

1.148.000

6.6 Verbonden partijen
De GR MER kent geen verbonden partijen.
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7. Financiële begroting 2018-2021
In onderstaande tabellen worden de baten en lasten per programma weergegeven.
Programma Omgevingsdienst.
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Programma Sociaal Domein.
Omschrijving Functie

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

2. Sociaal Domein
Implementatiebudget

375.000

375.000

375.000

375.000

Overige kosten participatie

68.393

68.393

68.393

68.393

Overige kosten zorg

38.500

38.500

38.500

38.500

Totaal directe kosten

481.893

481.893

481.893

481.893

Personeel staf

472.692

472.692

472.692

472.692

Personeel participatie

1.905.721

1.905.721

1.905.721

1.905.721

Personeel zorg

1.442.025

1.442.025

1.442.025

1.442.025

416.241

416.241

416.241

416.241

Totaal loonkosten

4.236.679

4.236.679

4.236.679

4.236.679

Totaal Lasten

4.718.572

4.718.572

4.718.572

4.718.572

Maasgouw

1.232.925

1.232.925

1.232.925

1.232.925

Echt-Susteren

2.218.089

2.218.089

2.218.089

2.218.089

Roerdalen

1.267.558

1.267.558

1.267.558

1.267.558

Totaal Baten

4.718.572

4.718.572

4.718.572

4.718.572

Overige personeelskosten

Bijdrage deelnemende gemeenten

Geraamde saldo van baten en lasten

-

-

-

-

Mutaties reserves

-

-

-

-

Geraamd resultaat

-

-

-

-

Storting reserves
Onttrekking reserves
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Programma Bedrijfsvoering
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Programma Bestuur en Organisatie.

Tabel 7.1 totaal per programma en bijdrage per gemeente.
Omschrijving Functie

Begroting
2016

Begroting
2017

1. Omgevingsdienst

5.784.193

4.905.292

2. Sociaal Domein

5.585.039

3. Bedrijfsvoering

2.447.369

Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021

4.905.292

4.918.917

4.918.917

4.918.917

5.389.872

4.718.572

4.718.572

4.718.572

4.718.572

5.915.202

10.042.134

8.172.684

8.153.914

8.153.914

380.110

380.110

380.110

380.110

380.110

13.816.601

16.590.476

20.046.108

18.190.283

18.171.513

18.171.513

Maasgouw

3.546.280

5.196.634

6.258.415

5.677.077

5.665.477

5.665.477

Echt-Susteren

4.921.839

6.882.611

8.295.471

7.528.872

7.523.702

7.523.702

4. Bestuur en Organisatie
Totaal Lasten

-

Bijdrage deelnemende gemeenten

Roerdalen
Totaal baten gemeenten

Mutaties reserves (baat)
Totaal Baten

2.915.867

4.412.901

5.467.148

4.945.634

4.943.634

4.943.634

11.383.986

16.492.146

20.021.034

18.151.583

18.132.813

18.132.813

-166.250

25.075

25.075

38.700

38.700

38.700

11.217.736

16.517.221

20.046.109

18.190.283

18.171.513

18.171.513
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8. Staat van reserves
Tabel 8.1 Staat van reserves
Reserve

Stand
1-1-2017

Toevoeging

Onttrekking

Stand
31-12-2017

Algemene reserve
Reserve leaselasten ICT
Reserve Zaaksysteem ICT

€
€
€

130.681
166.250
74.494

€

25.075

€
€
€

130.681
141.175
74.494

Totaal

€

371.425

€

25.075

€

346.350

In bovenstaand overzicht zijn de mutaties op grond van de bestemming van het positieve resultaat van de
jaarrekening 2016 nog niet verwerkt, omdat deze jaarrekening nog ter besluitvorming moet worden
voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur respectievelijk het Algemeen Bestuur. De bestemmingsreserves
leaselasten is in feite beklemd. De reserve zaaksysteem ICT zal naar waarschijnlijkheid in 2017 worden
aangewend.
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9. Bijlage: Taakvelden
Voor het verbeteren van de financiële vergelijkbaarheid en transparantie schrijft het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor dat er in de
begroting en in de jaarstukken gebruik wordt gemaakt van de bij ministeriële regeling vastgestelde taakvelden. Om baten en lasten van taken en
activiteiten te kunnen samenvoegen en te vergelijken, moeten ze in vergelijkbare eenheden worden ingedeeld, de eerder genoemde taakvelden.
Taakvelden zijn voorgeschreven eenheden en hebben betrekking op de taken en daaraan gerelateerde activiteiten waar baten en lasten mee gemoeid
zijn. Zij clusteren niet alleen producten (goederen en diensten), maar ook taken en activiteiten die niet direct te vertalen zijn in kosten per hoeveelheid.
Tabel 9.1 Taakvelden per gemeente
Taakvelden

Maasgouw

Echt Susteren

Roeredalen

Totaal

Programma Omgevingsdienst:
1.2 Openbare orde en veiligheid
3.3 Bedrijfsloketten en bedrijfsregelingen

144.013

172.806

109.604

426.423

176.016

211.207

133.961

521.184

8.3 Bouwen en Wonen

1.381.603

1.582.319

993.763

3.957.685

Totaal programma

1.701.632

1.966.332

1.237.328

4.905.292

535.233

947.688

541.102

2.024.023

Programma Sociaal Domein:
6.2 Wijkteams
6.3 Inkomensvoorzieningen

712.727

1.261.961

720.543

2.695.231

1.247.960

2.209.649

1.261.645

4.719.254

0.4 Ondersteuning organisatie

3.061.043

4.040.189

2.915.828

10.017.060

Totaal programma

3.061.043

4.040.189

2.915.828

10.017.060

0.4 Ondersteuning organisatie

262.815

70.861

46.434

380.110

Totaal programma

262.815

70.861

46.434

380.110

6.273.450

8.287.031

5.461.235

20.021.716

Totaal programma
Programma Bedrijfsvoering:

Programma Bestuur en Organisatie:

Totaal begroting
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De inhoud van de tekstvelden is conform de voorschriften van de BBV. Hetgeen niet wil zeggen dat binnen een taakveld door een afdeling alle taken
worden uitgevoerd. Bij de volgorde van de afdelingen is rekening gehouden met de volgorde van de programma’s conform de financiële begroting.
Taakveld (Iv3)

Omschrijving

Lasten

Baten

Per saldo

Afdeling Omgevingsdienst
1. Veiligheid

1.2 - Openbare orde en veiligheid

Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied
van de openbare orde en veiligheid:
- toezicht en handhaving openbare orde, BOA's;
- Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde
criminaliteit;
- bureau Halt;
- preventie van criminaliteit;
- opstellen en handhaven APV;
- wet Wapen en munitie;
- opruiming explosieven;
- veilige woon- en leefomgeving;
- antidiscriminatiebeleid;
- doodsschouw;
- dierenbescherming.

€ 426.423

€ 426.423

€ 521.184

€ 521.184

0

3. Economische zaken

3.3 - Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers
(inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en
veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de
gemeente:
- bedrijvenloket, ondernemersloket;
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- stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers;
- aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven;
- financiële steunregelingen voor bedrijven waaronder land- en
tuinbouw, veeteelt en visserij;
- regelen straathandel en veemarkten;
- de BIZ-bijdrage (via categorie 2.1.1);
- marktgelden en staanplaatsgelden markten (via categorie 3.7).

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke
ordening en stedelijke vernieuwing
(VHROSV)
Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad
en huisvestingsvoorziening:
- bouwvergunningen (omgevingsvergunning) en - toezicht,
basisregistratie adressen en gebouwen (BAG);
8.3 - Wonen en bouwen

- woningbouw en woningverbetering, renovatie;
- woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning,
woonvergunning;

€ 3.957.685

€ 3.957.685

0

- stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak
woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen;
- dienstverlening aan derden.

Afdeling Sociaal Domein
6. Sociaal domein

6.1 - Samenkracht en
burgerparticipatie

Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor
geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht
op participatie:
- ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven,
ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg;
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- sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk
(AMW), wijkopbouw;
- preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het
gebied van GGZ);
- buurt- en clubhuizen;
- collectief aanvullend vervoer;
- toegankelijkheid voorzieningen (inclusie);
- kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van
de kinderopvang en peuterspeelzalen;
- noodopvang vluchtelingen.
Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het
identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste
vorm van individuele ondersteuning(maatwerkvoorzieningen en
- dienstverlening):
6.2 - Wijkteams

- voorlichting;
- advisering;
- cliëntondersteuning;
- toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen;
- preventie;
- vroegsignalering.

€
2.024.023

2.024.023

Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en
bijstandvoorzieningen:

6.3 - Inkomensvoorzieningen

- inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van
de Participatiewet;
- geneeskundige en andere adviezen in verband met de
bijstandsverlening;

€
2.695.231

€
2.695.231

- IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemers);
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- IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen);
- kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening
zelfstandigen (Bbz 2004);
- kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz
2004;
- sociale zekerheidsregelingen van het rijk zoals bijvoorbeeld
eenmalige uitkeringen voor minima;
- gemeentelijke armoedebeleid: bijzondere bijstand,
kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen, korting
op musea, sportclubs etc., meerkosten bij werk in geval van
handicap of chronische ziekte, etc.

Afdeling bedrijfsvoering
Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle
kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van
medewerkers in het primaire proces:
- financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;

0.4 - Ondersteuning organisatie

- personeel(zaken) & organisatie;
- inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
- interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie;
- juridische zaken;
- bestuurszaken en bestuursondersteuning;
- informatievoorziening en automatisering van PIOFACHsystemen;
- facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging);
- documentaire informatievoorziening (DIV);
- managementondersteuning primair proces.

€
10.042.134

€
10.017.060

€
25.075
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Afdeling Bestuur en
Organisatie
Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle
kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van
medewerkers in het primaire proces:
- financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;

0.4 - Ondersteuning organisatie

- personeel(zaken) & organisatie;
- inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
- interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie;
- juridische zaken;
- bestuurszaken en bestuursondersteuning;
- informatievoorziening en automatisering van PIOFACHsystemen;
- facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging);
- documentaire informatievoorziening (DIV);
- managementondersteuning primair proces.

€
380.110

€
380.110
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Commentaren
Zienswijzen Begroting 2018 en meerjarenraming 2019- 2021
deelnemende gemeenten Servicecentrum MER

Algemeen Bestuur
12 juli 2017

1.Inleiding
Conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)en artikel 19 van de
Gemeenschappelijke Regeling MER (GR MER) kunnen de raden van de deelnemende gemeenten bij het
Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het Dagelijks Bestuur volgt
de commentaren waarin deze zienswijzen zijn vervat bij de ontwerpbegroting zoals deze aan het Algemeen
Bestuur wordt aangeboden.
De raden van de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen hebben alle kennis genomen van de
begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021. De raad van de gemeente Roerdalen heeft zienswijzen
kenbaar gemaakt. Betreffende raadsbesluiten zijn bijgevoegd en de kenbaar gemaakte zienswijzen zijn
hieronder letterlijk weergegeven en van een reactie voorzien.

1

2.1 Zienswijzen gemeente Roerdalen
De raad van de gemeente Roerdalen heeft de volgende zienswijzen over de begroting naar voren gebracht:
a. Het Servicecentrum MER op te roepen om het in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing
opgenomen risico te kwantificeren, zodat duidelijk wordt wat de benodigde weerstandscapaciteit is;
b. Het Servicecentrum MER op te roepen aanvullende indicatoren op te stellen met betrekking tot de
bedrijfsvoering;
c. Het Servicecentrum MER op te roepen kloppende financiële kengetallen te presenteren inclusief de
gewenste bandbreedte;
d. Het Servicecentrum MER op te roepen paragraaf 6, onderdeel 6.2, van de ontwerpbegroting 2018-2021
zodanig vorm te geven dat inzicht wordt verstrekt in het totale personeelsbestand in fte's en de uit te
keren loonsom, waarbij het tevens zaak is de bedrijfsonderdelen omgevingsdienst, sociaal domein en
bedrijfsvoering, te specificeren. Deze aangepaste opzet dient tevens te worden gehanteerd in
toekomstige begrotingen en jaarrekeningen.
2.2 Reactie op zienswijzen gemeente Roerdalen
De zienswijzen van de gemeente Roerdalen worden als volgt beantwoord:
a. De P&C-documenten van het Servicecentrum zijn nog steeds in ontwikkeling. Op dit moment worden de
kaders voor het risicomanagement voorbereid. Het weerstandsvermogen en de weerstandscapaciteit
maken hier onderdeel van uit. Zoals bij de behandeling van de jaarrekening 2015 is aangegeven is de
uiteindelijke doelstelling een geïmplementeerd systeem van integraal risicomanagement in 2019.
b. Net zoals voor de afdelingen (programma’s) Omgevingsdienst en Sociaal Domein is het ook voor de
afdeling Bedrijfsvoering niet mogelijk om meteen vanaf de start (1 juli 2017) indicatoren voor de
prestaties op te stellen. Uiteraard zullen deze wel worden opgesteld en doorontwikkeld. De begroting
2019 zal een eerste doorontwikkeling op dit vlak laten zien.
c. Vanaf de begroting 2018 bevat de paragraaf weerstandsvermogen begroting Servicecentrum MER
financiële kengetallen. Deze kengetallen zijn een grofmazig instrument om een uitspraak te kunnen doen
over de financiële positie. Omdat er nog geringe ervaring is met deze kengetallen, hangen we hier nu nog
geen normering (bandbreedte) aan. Er zijn ook geen landelijke normen, omdat deze erg afhangen van de
lokale situatie. Hoe meer ervaring we opbouwen hoe beter we de trend kunnen laten zien en kunnen
toelichten wat dit betekent voor de financiële positie van het Servicecentrum. Bij de begroting 2019 (die
de raden in het voorjaar van 2018 ontvangen) zal een eerste verbetering zichtbaar zijn.
d. De gevraagde gegevens zijn weergegeven in onderstaande tabel en zullen in de volgende begrotingen
standaard worden opgenomen.

Omgevingsdienst
Sociaal Domein
Bedrijfsvoering
Directiesecretariaat*
Totaal Servicecentrum

formatie in FTE
68,36
58,80
83,67
2,33
213,16

Begrote Loonsom 2018 in €
4.193.105
3.891.738
5.551.668
147.943
13.784.454

*Opgenomen in programma Bestuur & Organisatie
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Aan de Raad van de gemeente Maasgouw
Postbus 7000
6050 AA Maasbracht

Echt, 12 juli 2017

Afdeling / team:
Onderwerp:
Behandeld door:

Directiesecretariaat
Begroting 2018 met meerjarenraming 2019-2021
Inge Mulleners

Geachte Gemeenteraad,
U heeft in april van dit jaar de begroting 2018 met meerjarenraming 2019-2021 van ons Servicecentrum
MER ontvangen.
De gemeenteraad van Roerdalen heeft zienswijzen inzake de begroting ingediend.
De reacties op de ingediende zienswijzen treft u ter informatie bijgevoegd aan.
De begroting 2018 met meerjarenraming 2019-2021 is door Algemeen Bestuur ongewijzigd vastgesteld
op 12 juli 2017.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van het Servicecentrum MER

G. van Balkom
directeur

S. Strous
voorzitter
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Aan de Raad van de gemeente Echt-Susteren
Postbus 450
6100 AL ECHT

Echt, 12 juli 2017

Afdeling / team:
Onderwerp:
Behandeld door:

Directiesecretariaat
Begroting 2018 met meerjarenraming 2019-2021
Inge Mulleners

Geachte Gemeenteraad,
U heeft in april van dit jaar de begroting 2018 met meerjarenraming 2019-2021 van ons Servicecentrum
MER ontvangen.
De gemeenteraad van Roerdalen heeft zienswijzen inzake de begroting ingediend.
De reacties op de ingediende zienswijzen treft u ter informatie bijgevoegd aan.
De begroting 2018 met meerjarenraming 2019-2021 is door Algemeen Bestuur ongewijzigd vastgesteld
op 12 juli 2017.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van het Servicecentrum MER

G. van Balkom
directeur

S. Strous
voorzitter
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Aan de Raad van de gemeente Roerdalen
Postbus 6099
6077 ZH St. Odiliënberg

Echt, 12 juli 2017

Afdeling / team:
Onderwerp:
Behandeld door:

Directiesecretariaat
Begroting 2018 met meerjarenraming 2019-2021
Inge Mulleners

Geachte Gemeenteraad,

U heeft in april van dit jaar de begroting 2018 met meerjarenraming 2019-2021 van ons Servicecentrum
MER ontvangen. U heeft bij ons zienswijzen inzake deze begroting kenbaar gemaakt.
De reacties van het Algemeen Bestuur op uw zienswijzen treft u bijgevoegd aan.
De begroting 2018 met meerjarenraming 2019-2021 is door het Algemeen Bestuur ongewijzigd
vastgesteld op 12 juli 2017.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van het Servicecentrum MER

G. van Balkom
directeur

S. Strous
voorzitter
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Voorstel Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
12 juli 2017
Van:

jaarrekening 2016
Dagelijks Bestuur Servicecentrum MER

Samenvatting:

Het AB stelt conform artikel 34, lid 3, van de WGR, de jaarrekening vast
over het voorafgaande jaar. Het DB stuurt conform artikel 34, lid 4 WGR,
de jaarrekening van het voorafgaande jaar binnen twee weken na
vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli naar Gedeputeerde Staten.
Met het vaststellen van de jaarrekening 2016 wordt impliciet decharge
verleend aan het DB.
De voorlopige jaarrekening 2016 is door de accountant gecontroleerd
(goedkeurende verklaring op getrouwheid, geen goedkeurende
verklaring op rechtmatigheid) en vastgesteld door het DB op 11 april
2017. Conform artikel 34b WGR is deze voorlopige jaarrekening 2016 ter
informatie aan de raden van de deelnemende gemeenten gestuurd.

Voorstel:

1. De jaarrekening 2016 vast te stellen;
2. Het jaarrekeningresultaat 2016 als volgt aan de exploitatie 2017 toe
te voegen:
a. € 51.000 BIG compliancy (programma Bedrijfsvoering);
b. € 50.000 Opschonen Database Sociaal Domein (programma Sociaal
Domein);
c. € 130.000 organisatieontwikkeling SC MER (programma Bestuur &
Organisatie);
d. € 41.833 Onderzoek Fiscaliteiten (programma Bestuur &
Organisatie).

Bijlagen:

Bijgevoegd:
- jaarrekening 2016;
- accountantsverslag 2016;
- brief aan de raden.
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Inleiding:
 Artikel 34, lid 3 van de WGR bepaalt dat het Algemeen Bestuur de jaarrekening van het voorafgaande
jaar vaststelt.
 Artikel 34 lid 4 van de WGR bepaalt dat het Dagelijks Bestuur de jaarrekening van het voorafgaande
jaar binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli toezendt aan de Gedeputeerde
Staten.
 Artikel 34b van de WGR bepaalt dat het Dagelijks Bestuur de voorlopige jaarrekening (inclusief
accountantsverklaring) aan de raden van de deelnemende gemeenten zendt.
Centrale vraag:
 Stelt uw AB voorliggende jaarrekening 2016 vast?
 Stemt uw AB in met de voorgestelde besteding van het positieve resultaat ad € 272.833?
Oplossingsrichting(en):
De controle door de accountant heeft plaatsgevonden. Het rapport van bevindingen is bijgevoegd. Van de
accountant is een goedkeurende verklaring ontvangen op het gebied van getrouwheid, maar niet op het
gebied van rechtmatigheid.
De oorzaken hiervoor liggen op het gebied van inkoop- en aanbesteding:
1. per juli 2016 is de regelgeving gewijzigd, waardoor inhuur van personeel niet meer is uitgezonderd van
Europese aanbesteding, waarmee in veel gevallen geen rekening is gehouden;
2. de interne inkoop- en aanbestedingsregels zijn niet in alle gevallen goed gevolgd;
3. het bewijs voor het correct volgen van inkoop- en aanbestedingsregels is in bepaalde gevallen niet voor
handen.
De directie zal een plan van aanpak opstellen om bovengenoemde oorzaken voor volgende controles te
ondervangen. Het plan van aanpak bevat ook acties inzake andere aanbevelingen van de accountant.
De jaarrekening kan door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld.
De jaarrekening 2016 sluit af met een positief resultaat van € 272.833.
Het saldo is als volgt opgebouwd:
Programma Omgevingsdienst € 95.643
Programma Sociaal Domein
€ 89.352
Programma Bedrijfsvoering
€ 87.838
Totaal
€ 272.833
Voor een nadere specificatie van de bovengenoemde resultaten wordt verwezen naar de toelichtingen van
de onderscheiden programma’s in de jaarrekening.
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Conform artikel 22, lid 1 van de GR MER beslist het Algemeen Bestuur of een batig saldo zal worden
toegevoegd aan de reserves of geheel of gedeeltelijk wordt herbestemd of zal worden uitgekeerd aan de
deelnemende gemeenten.
Voorgesteld wordt het resultaat 2016 aan de exploitatie 2017 toe te voegen:
BIG compliancy
€ 51.000 (programma Bedrijfsvoering)
Opschonen Database Sociaal Domein
€ 50.000 (programma Sociaal Domein)
Organisatieontwikkeling SC MER
€ 130.000 (programma Bestuur & Organisatie)
Onderzoek Fiscaliteiten
€ 41.833 (programma Bestuur & Organisatie)
Onderbouwing voorgestelde resultaatbestemming
BIG Compliancy € 51.000
Het SC MER en de deelnemende gemeenten dienen te voldoen aan de Base Line Informatiebeveiliging
Nederlandse Gemeenten (ze dienen BIG-compliant te zijn). De verwachte eenmalige uitvoeringskosten voor
het optuigen van organisatie en beheer om aan de aangescherpte richtlijnen te voldoen zijn enkel voor het
SC MER zelf € 51.000 (inhuur personeel). De 4 organisaties werken samen, maar het SC MER heeft voor
BIG-compliancy geen middelen op de begroting 2017 opgenomen, vandaar dat wordt voorgesteld de
benodigde € 51.000 uit het jaarrekeningresultaat toe te voegen aan de exploitatie 2017 (programma
Bedrijfsvoering).
Opschonen Database Sociaal Domein € 50.000
De databases van de afdeling Sociaal Domein dienen te worden opgeschoond. Ze zijn op 1 januari 2016
‘vervuild’ overgedragen door de deelnemende gemeenten aan het SC MER, waardoor het maken van
managementrapportages en rapporten aan deelnemende gemeenten. Het is bovendien ingewikkelder de
uitvoering van werkzaamheden voor de deelnemende gemeente met elkaar de vergelijken. De afdeling is in
2016 niet toegekomen aan de opschoning. In de afdelingsbudgetten Sociaal Domein 2017 zijn deze kosten
niet opgenomen, vandaar dat wordt voorgesteld de benodigde € 50.000 uit het jaarrekeningresultaat toe te
voegen aan de exploitatie 2017 (programma Sociaal Domein).
Organisatieontwikkeling SC MER € 130.000
Verdere afstemming tussen de 4 organisatieonderdelen (afdelingen Omgevingsdienst, Sociaal Domein en
Bedrijfsvoering en het directiesecretariaat) zou een verdere daling van kosten en kwetsbaarheid en stijging
van kwaliteit en klantvriendelijkheid tot gevolg kunnen hebben. Onderzocht dient te worden wat nodig is
om dat te bereiken. Professionele ondersteuning van het bestuur en m.n. van de directie is – gelet op het
feit dat deze rollen onbezoldigd worden vervuld en het feit dat de organisatie SC MER flink in omvang is
toegenomen – steeds belangrijker. Ook dit wordt meegenomen in de organisatieontwikkeling.
Het SC MER heeft in zijn begroting 2017 geen middelen voor inhoudelijke kosten ter ondersteuning van de
uitvoering van het onderzoek en de uitvoering van de aanbevelingen uit het onderzoek. Derhalve wordt
voorgesteld de benodigde € 130.000 uit het jaarrekeningresultaat toe te voegen aan de exploitatie 2017
(programma Bestuur & Organisatie).
Onderzoek fiscaliteiten € 41.833
Op dringend verzoek van de belastinginspecteur onderzoekt de directie momenteel hoe de GR MER tot en
met 2016 is omgegaan met de BTW, of dat overeenstemt met de hierover genomen besluiten en de
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inzichten van de Belastingdienst. Daarnaast is onderwerp van onderzoek hoe de GR MER met VPB om dient
te gaan. De uitkomsten van de onderzoeken zullen worden besproken met de belastinginspecteur. Zo komt
de GR MER tot een goede inregeling van haar fiscaliteiten, welke vervolgens in de nieuwe afdeling
Bedrijfsvoering gecoördineerd, gecontroleerd en jaarlijks beheerd dienen te worden.
Omdat de kennis op dit vlak niet in de organisatie SC MER aanwezig is en de deelnemende gemeenten
hiervoor ook regelmatig expertise inhuren, is er voor gekozen de coördinatie en uitvoering van het
onderzoek extern te beleggen. Daarnaast wordt ook de fiscale tak van BDO voor advies ingehuurd.
Afronding geschiedt voor de zomer van 2017. Middelen ter dekking van dit onderzoek zijn niet in de
begroting 2017 van SC MER opgenomen, vandaar dat wordt voorgesteld de benodigde € 21.000 uit het
jaarrekening resultaat toe te voegen aan de exploitatie 2017 (programma Bestuur & Organisatie).
Na het onderzoek dient implementatie plaats te vinden. Derhalve wordt voorgesteld het resterende saldo
hiervoor te bestemmen. In totaal voor onderzoek fiscaliteiten € 41.833.
Risico’s
Het niet toevoegen van het positief resultaat van de jaarrekening 2016 aan de exploitatie 2017, heeft
waarschijnlijk tot gevolg dat de jaarrekening 2017 een tekort laat zien, bovengenoemde activiteiten niet of
niet goed kunnen worden uitgevoerd of het takenpakket basisdienstverlening van de afdelingen onder druk
komt te staan. Uiteindelijk gevolg is dat de deelnemende gemeenten tekort wordt gedaan in de
dienstverlening of zij een mogelijk tekort 2017 moeten aanzuiveren.
Het wel toevoegen van het positief resultaat van de jaarrekening 2016 aan de exploitatie 2017 kan leiden
tot opmerkingen van de deelnemende gemeenten (geen zienswijzen, want daarvoor staat de jaarrekening
niet open), omdat zij het resultaat wellicht willen inzetten ten bate van dekking van lokale activiteiten.
Communicatie:
Communicatie vindt plaats na de vaststelling van deze jaarrekening.
Voorstel:
1.
De jaarrekening 2016 vast te stellen;
2.
Het jaarrekeningresultaat 2016 als volgt aan de exploitatie 2017 toe te voegen:
a. € 51.000 BIG compliancy (programma Bedrijfsvoering);
b. € 50.000 Opschonen Database Sociaal Domein (programma Sociaal Domein);
c. € 130.000 Organisatieontwikkeling SC MER (programma Bestuur & Organisatie);
d. € 41.833 Onderzoek Fiscaliteiten (programma Bestuur & Organisatie).
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Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
BESLUIT

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER,

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 3 juli 2017,

BESLUIT:
1.
2.

De jaarrekening 2016 vast te stellen;
Het jaarrekeningresultaat 2016 als volgt aan de exploitatie 2017 toe te voegen:
a. € 51.000 BIG compliancy (programma Bedrijfsvoering);
b. € 50.000 Opschonen Database Sociaal Domein (programma Sociaal Domein);
c. € 130.000 Organisatieontwikkeling SC MER (programma Bestuur & Organisatie);
d. € 41.833 Onderzoek Fiscaliteiten (programma Bestuur & Organisatie).

Aldus besloten in de vergadering d.d. 12 juli 2017,
Het Algemeen Bestuur GR MER,

G. van Balkom
directeur

S. Strous
voorzitter
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1. Inleiding
1.1

Ontwikkeling organisatie Servicecentrum MER

Op 15 oktober 2012 is deze GR MER in werking getreden. Het openbaar lichaam van deze GR draagt
de naam Servicecentrum MER.
Wij behartigen de gemeenschappelijke en afzonderlijke belangen van de gemeenten Maasgouw,
Echt-Susteren en Roerdalen op back office dienstverlening en de bedrijfsvoering.
Wij verrichten uitvoerende taken en verzorgen of ondersteunen het operationeel beleid van de GR
MER en/of de deelnemende gemeenten op de taakvelden back office dienstverlening en bedrijfsvoering. De colleges van de deelnemende gemeenten zijn bevoegd om taken en bevoegdheden aan ons
over te dragen.
Per 1 september 2013 is de afdeling Omgevingsdienst (OD) als onderdeel van het Servicecentrum
gestart. De overgang van vergunningen, toezicht en handhaving naar het Servicecentrum MER stelde
de deelnemende gemeenten in staat te voldoen aan door het rijk opgelegde kwaliteitsdoelstellingen.
De activiteiten, inkomsten en uitgaven van deze afdeling vindt u in deze jaarrekening terug in het
programma Omgevingsdienst.
Per 1 januari 2016 is de afdeling Sociaal Domein (SD) als onderdeel van het Servicecentrum gestart.
De overgang van WMO en participatie naar het Servicecentrum MER stelde de deelnemende gemeenten in staat te voldoen aan de extra opdrachten die zij vanuit de landelijke overheid hebben
gekregen.
In de oorspronkelijke begroting 2016 zijn geen activiteiten, inkomsten en uitgaven m.b.t. het Sociaal
Domein opgenomen. De begroting was immers al vastgesteld voordat tot definitieve overgang en de
overdracht van de daarbij behorende bijdragen werd besloten. Voor de toevoeging van een programma Sociaal Domein aan onze begroting is de begrotingswijziging 2016-1 door het Algemeen
Bestuur vastgesteld op 16 december 2015.
In 2016 is het onderzoek naar het overbrengen naar de GR MER van taken op het gebied van bedrijfsvoering afgerond. Hierover vindt u in deze jaarrekening geen informatie, omdat de middelen
voor onderzoek en voorbereiding niet op de begroting van de GR MER stonden, maar op de begrotingen van de deelnemende gemeenten. In 2016 is besloten tot overdacht van uitvoeringswerkzaamheden op het gebied van Financiën, HRM, Informatie & Automatisering en Digitale informatievoorziening (DIV) per 1 juli 2017 naar onze nieuwe afdeling Bedrijfsvoering.
Intussen geven we, met hulp van het personeel van de deelnemende gemeenten, sinds 2015 uitvoering aan de projectenkalender I&A 1.0 (2015-2016). Betreffende activiteiten, inkomsten en uitgaven
treft u aan in het programma Bedrijfsvoering.
In onze cijfermatige jaarrekening zijn geen taakstellingen opgenomen. We voeren onze werkzaamheden uit met de bijdragen die de deelnemende gemeenten verstrekken. Eventuele besparingen die
wij hebben gerealiseerd voor de deelnemende gemeenten, bijvoorbeeld omdat de bijdragen voor de
uitvoering van het basispakket dienstverlening voor de Omgevingsdienst zijn verlaagd, zijn dus niet
inzichtelijk in onze jaarrekening. Eventuele besparingen op aanvullende dienstverlening zijn wel inzichtelijk. Hiervoor zijn inkomsten en uitgaven begroot, maar wordt op basis van werkelijk kosten
afgerekend. Indien van toepassing wordt hier in hoofdstuk 5 nader op ingegaan.
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2. Rekeningsaldo 2016
De jaarrekening 2016 sluit af met een positiefresultaat van € 272.833
Het saldo is als volgt opgebouwd:
Programma Omgevingsdienst
Programma Sociaal Domein
Programma Bedrijfsvoering
Totaal

€
€
€
€

95.643
89.352
87.838
272.833

Daar waar sprake was van aanvullende dienstverlening (boven op het basispakket dienstverlening:
ook wel overclaim of projecten genoemd) is afgerekend op basis van werkelijke kosten. Op aanvullende dienstverlening kan daarom geen sprake zijn van overschotten of tekorten.
Voor een nadere specificatie van de bovengenoemde resultaten wordt verwezen naar de toelichtingen van de onderscheiden programma’s in hoofdstuk 5.
Conform artikel 21, lid 1 (GR MER) beslist het Algemeen Bestuur of een batig saldo zal worden toegevoegd aan de reserves of geheel of gedeeltelijk zal worden uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.
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3. Auditing en control
Over het boekjaar 2016 heeft interne controle (IC) plaatsgevonden op de volgende activiteiten:
•
In- en uitdiensttreding personeel
•
Salarissen
•
Crediteuren
•
Inkoop en aanbestedingen

4. Financiële positie
De begroting 2016 is door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 1 juli 2015. Daarna zijn 4 begrotingswijzigingen vastgesteld in 2016 waarvan beneden staand een korte toelichting wordt gegeven.
Begrotingswijziging 2016-1 betreft de implementatie van de nieuwe afdeling Sociaal Domein.
Begrotingswijziging 2016-2 betreft het structureel opnemen van de projectenkalender 1.0 vanaf het
jaar 2016 en een administratieve omboeking van programma Omgevingsdienst naar programma
Bedrijfsvoering voor de bedrijfsvoeringscomponenten.
In begrotingswijziging 2016-3 is de verwerking van de CAO opgenomen en enkele overige bijstellingen.
In begrotingswijziging 2016-4 zijn verwerkt:
 het Individuele Keuze Budget (IKB),
 de aanvullende dienstverlening (overclaim) voor de deelnemende gemeenten en werkzaamheden voor de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma
Omgevingsdienst (UP),
 extra kosten voor herindicaties huishoudelijke hulp,
 het terugleggen van het budget schuldhulpverlening naar de deelnemende gemeenten.
Zowel de begroting als de begrotingswijzigingen zijn voor zienswijzen aangeboden aan de raden van
de deelnemende gemeenten en daarna vastgesteld door het Algemeen Bestuur.
De in deze jaarrekening 2016 gepresenteerde begrotingscijfers zijn inclusief de mutaties als gevolg
van de 4 vastgestelde begrotingswijzigingen.
De inkomsten van de GR MER bestaan uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten voor het
basispakket dienstverlening en bijdragen voor aanvullende dienstverlening. De Omgevingsdienst
genereert ook inkomsten door uitvoering van werkzaamheden voor derden via de RUDsamenwerking.
De GR MER heeft per ultimo 2016 een Algemene reserve van € 130.681, een dekkingsreserve leaselasten en nog een bestemmingsreserve ICT.
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Reserve

Bedrag per 31-12-2016

Algemene reserve

€

130.681

Reserve leasekosten I&A (Projectkal. 2015-2016)

€

166.250

Bestemmingsreserve ICT (zaaksysteem)

€

74.494

€

371.425

Totaal reserve

5.1 Programma afdeling Omgevingsdienst
5.1.1 Inleiding
Sinds september 2013 verricht de afdeling Omgevingsdienst voor de MER-gemeenten de vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavende (VTH-)taken.
5.1.2 Wat wilden we bereiken?
De doelstelling is dat door het verlenen van vergunningen en ontheffingen, het houden van toezicht
op de 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. Het Bestuur van het Servicecentrum MER wil dat de Omgevingsdienst de
landelijke vereiste kwaliteit levert, dat de klantgerichtheid verder verbetert en de kosten worden
gereduceerd (de 3K’s missie).
5.1.3 Wat hebben we ervoor gedaan?
De MER-Omgevingsdienst heeft het uitvoeringsprogramma 2016 conform planning gerealiseerd.
Kernachtig wordt hieronder voor de 3K’s de ontwikkeling geschetst. Via het jaarverslag MER Omgevingsdienst 2016 zijn VTH-resultaten uitgebreid gepresenteerd.
Kwaliteit
Kwaliteit is een breed begrip. Vanuit de wetgeving geredeneerd (de wet VTH) voldoet de MER-OD als
een van de eerste overheidsorganisaties aan de landelijke kwaliteitscriteria. Het leveren van bestuurlijke kwaliteit betekent voor de MER-OD het zorgdragen voor bestuurlijke nabijheid. Dit betekent dat
de individuele colleges jaarlijks via het uitvoeringsprogramma bepalen wat de MER-OD doet. Naast
‘De juiste dingen goed doen’ betekent dit ook ‘Doen wat je zegt’. Net als in 2014 en 2015 is het uitvoeringsprogramma 2016 conform de door de bestuurders vastgestelde planning gerealiseerd.
Klantgerichtheid
Voor burgers en bedrijven bepaalt kwaliteit de mate van klantgerichtheid. Het MER-OD dashboard
bevat klantgerichtheid indicatoren. 98% van de vergunningen is binnen de wettelijke termijn verleend. De norm om binnen 24 uur een vraag van burgers of bedrijven te beantwoorden, wordt steeds
beter gehaald. Nu wordt 89% van de categorie makkelijke vragen binnen de norm beantwoord, in
2014 was dit 84%, in 2015 ook 89%. Van de categorieën moeilijke en complexe vragen wordt 62%
respectievelijk 72% binnen de gestelde norm beantwoord. Dit was in 2015 nog maar 55% respectievelijk 66%. Van de besluiten komt 97% zonder bezwaar of beroep tot stand (was in 2015 96%). Als
wel bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld, blijkt 93% ongegrond (was in 2015 87%). Op
de vraag aan burgers en bedrijven: “Hoe waardeert u de klantgerichtheid op een schaal van 1 tot
10?” scoort de MER-OD net als in 2015 een 7,4. Het gemiddelde van Nederland en Limburg ligt op
een 6,6 respectievelijk 6,4 (bron: www.waarstaatjegemeente.nl).
Kostenreductie
8

De visie – de wijze waarop de missie wordt gerealiseerd , met de naam ‘Het Verrijkte Werken’, luidt:
“De MER-OD is een moderne overheidsorganisatie die resultaten boekt en kosten bespaart door te
investeren in haar professionals, die met plezier (samen)werken en ontwikkelen”. Net als in alle
voorgaande jaren is ook dit jaar de financiële taakstelling door de MER-OD ruim gehaald. Naast de
taakstelling van € 275.000 die de gemeenten inhouden op hun jaarlijkse bijdrage is er een positief
resultaat van € 95.643 door de MER-OD gerealiseerd. De werkelijke besparing voor de vier organisaties is door de MER samenwerking zelfs nog hoger, maar zoals eerder aangegeven, niet inzichtelijk in
cijfers van het Servicecentrum.

Onderstaand een greep uit de uitvoeringsresultaten op het gebied van vergunningen, toezicht en
handhaving.

Verleende WABO vergunningen
Verleende APV vergunningen
Controles brandveiligheid
Controles horeca
Controles evenementen
Controles bedrijven
Uren gebiedstoezicht
Woningontruimingen
WOB-verzoeken
Handhavingsverzoeken

Maasgouw Echt-Susteren Roerdalen
totaal
264
292
219
775
543
530
387
1460
51
49
21
121
27
23
14
64
21
18
16
55
21
38
19
78
1091
1104
957
3152
5
7
7
19
8
5
4
17
12
11
11
34
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5.1.4 Wat heeft het gekost?
Specificatie van baten en lasten
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Toelichting op de lasten
Door de MER-OD worden de uitvoeringstaken belegd bij vast en tijdelijk personeel. Door de flexibele
schil kan jaarlijks aan de veranderende vraag van de opdrachtgevers worden voldaan.
Loonkosten
Ondanks een overschrijding van de geraamde opleidingskosten - conform de visie van de MER-OD en
de VTH kwaliteitscriteria wordt namelijk geïnvesteerd in de opleiding en ontwikkeling van haar professionals - zijn de totale loonkosten binnen het beschikbare budget gebleven.
Personeelskosten inhuur
Het budget voor personeelskosten inhuur is verdeeld over drie begrotingsposten: Inhuur flexibele
schil, VVGB normalisatie en UP overclaim. Door flexibel te organiseren en strak te sturen op resultaten en dus efficiënter te werken dan de gehanteerde (provinciale) kengetallen, zijn deze positieve
financiële resultaten die rechtstreeks ten goede komen aan de opdrachtgevers ontstaan. Op de in de
gemeentelijke begroting gereserveerde middelen is bespaard Voor een uitgebreide toelichting op de
financiële resultaten met betrekking tot het VVGB-project, wordt verwezen naar de betreffende paragraaf hieronder.
Zwerfdieren, Markten en Kermissen
De kosten die door de MER OD worden gemaakt worden één op één in rekening gebracht bij de
moedergemeenten. Deze posten verlopen voor de MER OD budgettair neutraal. Vanaf 1-1-2017 zijn
deze budgetten teruggelegd bij de moedergemeenten.
VVGB-middelen
Sinds 1 januari 2014 is het bevoegd gezag voor de VVGB-inrichtingen van de provincie Limburg overgegaan naar de gemeenten. Vanuit het Gemeentefonds wordt, gerelateerd aan het aantal inrichtingen, budget beschikbaar gesteld en verdeeld over de gemeenten voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij deze bedrijven. Conform bestuurlijke afspraken kunnen de
werkzaamheden uitgevoerd worden door de MER-OD, de RUD Limburg-Noord en de gemeenten zelf.
Via begrotingswijziging 2016-1 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de VVGBtaken. De drie moedergemeenten ontvangen hiervoor middelen via hun algemene uitkering. Er is
een onderscheid gemaakt tussen de middelen die nodig zijn voor het normalisatie traject en het reguliere traject.
De verantwoording en afrekening van de VVGB normalisatie vindt plaats op basis van nacalculatie.
Dit betekent dat alleen de daadwerkelijk gemaakte kosten over 2016 bij de gemeenten in rekening
worden gebracht. Hierdoor is er op de werkelijk gerealiseerde lasten een onderschrijding van
€ 101.838. Deze kostenreductie ten opzichte van de door de MER-gemeenten gereserveerde en geraamde kosten, is gerealiseerd doordat de MER-OD de benodigde formatie niet (volledig) op voorhand heeft ingevuld, maar deze resultaatgericht en flexibel heeft georganiseerd. Daarbij is gebleken
dat de MER-OD minder uren nodig heeft dan de voormalige provinciale kengetallen aangeven en dat
de hoeveelheid vergunningen op het gebied van VVGB ook in 2016 lager is dan door de gemeenten
geraamd. Dit kan worden verklaard doordat de vergunningplicht voor een aantal bedrijven is vervangen door een meldingsplicht. Ook worden aanvragen nog steeds vertraagd door bedrijven ingediend.
Deze wachten namelijk vaak een toezichtactie af. De toezichtplanning is in 2016 gerealiseerd.
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Toelichting op de baten
Bijdragen gemeenten
De bijdragen van de gemeenten zijn ontvangen zoals geraamd in de begroting 2016 en de begrotingswijzigingen 2016-1 en 2016-2.
Bijdragen VVGB regulier en normalisatie
Regulier
De in rekening gebrachte bijdragen van de gemeenten – op basis van de urencalculaties in het Uitvoeringsprogramma 2016 – zijn volledig ontvangen.
Normalisatie
VVGB-normalisatie gebeurt op basis van nacalculatie. De in rekening gebrachte bijdragen van de
gemeenten – op basis van nacalculaties - zijn volledig ontvangen.

Inkomsten RUD
Ten opzichte van het in de begroting opgenomen bedrag van € 170.850 is in 2016 een werkelijk b edrag van € 191.044 ontvangen. Een positief saldo van € 20.194 derhalve. Deze inkomsten zijn gegenereerd als gevolg van een lichte toename van het assisteren van RUD partners bij de uitvoering van
hun VTH-taken.
Aanvullende dienstverlening (overclaim)
Op de aanvullende dienstverlening is bespaard. Dat is in de cijfers niet inzichtelijk, omdat in de begrotingswijzigingen is verzuimd het project Milieuservice Zuid als aanvullende dienstverlening voor
de gemeente Maasgouw op te nemen.
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5.2 Programma afdeling Sociaal Domein
5.2.1 Inleiding
Sinds 1 januari 2016 is de afdeling Sociaal Domein formeel toegevoegd aan de gemeenschappelijke
regeling. Dit heeft financieel-technisch plaatsgevonden middels eens begrotingswijziging eind 2015.
Dit betekent tevens dat de afdeling Sociaal Domein niet in de oorspronkelijke begroting 2016 van het
servicecentrum MER is opgenomen.
Voor de afdeling Sociaal Domein was 2016 het startjaar en daarmee vooral een jaar van transitie van
gemeentelijke teams naar één afdeling in het Servicecentrum en dus het opnieuw organiseren van de
taakvelden Participatie, Ondersteuning en Zorg. De doelstelling hierbij was enerzijds de transformatie in het Sociale Domein van de gedecentraliseerde taken, alsook het reduceren van risico’s, het
behalen van meer efficiency en het borgen van de wettelijke eisen (rechtmatigheid) en de kwaliteit
van dienstverlening aan de burger.
Als Servicecentrum hebben we voor het Sociaal Domein enkel personeelsbudgetten. De inhoudelijke
budgetten zijn bij de deelnemende gemeenten gebleven. Hierover treft u geen informatie aan. Wel
informeren wij u over onze dienstverlening. Deze dienstverlening is onderverdeeld in de domeinen
Zorg en Participatie. In dit hoofdstuk wordt er per domein verder ingegaan op wat we gedaan hebben.
5.2.2 Wat wilden we bereiken?
Het stimuleren van de eigen kracht van inwoners die zelf of met hulp van hun sociale netwerk (buren, vrienden, familie en kennissen) hun problemen kunnen oplossen, waardoor inwoners zolang
mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving.
Het ondersteunen van inwoners om hen optimaal te kunnen laten participeren en ervoor te zorgen
dat de uitgaven van de gemeenten binnen het beschikbare budget blijven.

5.2.3 Wat hebben we daarvoor gedaan?
5.2.3.1 Participatie
Algemeen / dienstverlening
Inzicht in de vragen en behoeften van onze klanten leidt tot een betere dienstverlening en een meer
klantgerichte benadering. Klantgerichtheid is voor de afdeling Sociaal Domein meer dan alleen maar
een klantvriendelijke benadering. Om klantgericht te kunnen zijn moet helder zijn wat klant en gemeenten van elkaar mogen verwachten. Als je alle klantvragen helder in beeld hebt kun je de dienstverlening daarop afstemmen en concreet beschrijven welke diensten geleverd worden alsook de
proces- en outputkwaliteit daarvan. Daar hoort bij dat periodiek wordt onderzocht of de klant tevreden is: tevreden over de geboden oplossing van zijn vraag of probleem én tevreden over de bejegening.
In 2016 was een van de hoogste prioriteiten de inrichting en vervolgens het op orde krijgen van ons
geautomatiseerd Klantsysteem GWS en het daarmee samenhangende inzicht in onze klantgegevens.
Dit is noodzakelijk voor onze bedrijfsvoering en voor een betere dienstverlening, zowel richting zorgklanten als ook wat betreft de mogelijkheden van klanten richting werk. Dit project is gestart in Q4
2016 en wordt medio februari 2017 afgerond. Dit project zorgt er mede voor dat we in 2017
met de geoptimaliseerde klantgegevens kunnen werken en een betere dienstverlening én betere
resultaten zullen realiseren.
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Digitaal werken / Zaaksysteem
Volledig digitaal werken middels een koppeling van ons Klantsysteem GWS aan een nieuw Zaaksysteem moest vanaf medio januari 2016 leiden tot meer efficiency, kostenreductie en een vermindering van de kwetsbaarheid. Helaas is het Zaaksysteem door een veelvoud aan technische issues niet
in 2016 opgeleverd, hetgeen heeft geleid tot achterstanden, risico’s, meerwerk en hoge kosten voor
de afdeling. De planning voor hernieuwde invoering is nu een implementatie in Q2 2017. Helaas
heeft ook de ontwikkeling van de afdeling door deze perikelen een substantiële vertraging opgelopen.
Inkomensvoorzieningen
Gezien de economische malaise en de daarmee samenhangende slechte arbeidsmarktsituatie van de
laatste jaren hebben we ons in 2016 voornamelijk gericht op het niet laten toenemen van het uitkerings-bestand. De doelstelling was en is Werk boven Inkomen: re-integratie naar werk en participatie
in brede zin staat voorop. Het verstrekken van een inkomensvoorziening is slechts een afgeleide
daarvan en moet niet langer duren dan nodig, waarbij wij streven om de financiële zelfstandigheid en
maatschappelijke positie van inwoners met een laag inkomen te bevorderen.
Ondanks de genoemde systeemproblemen hebben we toch een (kleine) efficiencyslag kunnen maken
en tegelijkertijd de toegankelijkheid en dienstverlening bij de inkomensvoorzieningen kunnen verbeteren door onder meer:
- Vermindering van de bewijslast
- Stroomlijning aanvraag-processen
- Vereenvoudiging van de bijzondere bijstand
In overeenstemming met de Wet Eenmalige gegevens Uitvraag (WEU) is beoordeeld welke gegevens
al bij de gemeente bekend (kunnen) zijn en daarom niet (meer) aan de klant gevraagd moeten worden. Voorwaarde is wel dat ook gegevens die alleen bij andere afdelingen bekend zijn geraadpleegd
moeten kunnen worden (openstelling en koppeling interne informatiebronnen).
De vermindering van de gegevens uitvraag aan de klant geldt niet indien er sprake is een verhoogd
risico op fraude. Deze beoordeling vindt plaats op basis van een fraudescore-kaart. In geval van een
verhoogd risico wordt nader onderzoek gedaan en wordt de klant om additionele gegevens gevraagd, gecombineerd met een Bijzonder Onderzoek waarvan ook een huisbezoek een onderdeel
kan uitmaken.
Participatie, Arbeidsmarktsituatie en Ketensamenwerking
De economische recessie/malaise is een factor waar we als gemeente weinig tot geen invloed op
hebben, maar die de laatste jaren wel een grote impact heeft gehad. Het effect op de arbeidsmarkt
was enerzijds meer werklozen/werkzoekenden en anderzijds beduidend minder vacatures. Dit bet ekent dat de instroom in de bijstandsregelingen de afgelopen jaren hoog is geweest en dat de reintegratie naar werk stagneerde (dubbel effect bijstandsvolume).
In 2016 was er al een kentering te zien in die zin dat de instroom nog hoog was, maar dat het aantal
vacatures wel is toegenomen. We gaan er dan ook vanuit dat de arbeidsmarkt verder zal aantrekken
in 2017. Bovendien zal de ketensamenwerking met het Werkgeversservicepunt en met Westrom als
werkontwikkelbedrijf leiden tot meer efficiency en een betere match tussen vraag en aanbod en dus
tot hogere uitstroomresultaten naar werk.
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Op hoofdlijnen bestaat onze aanpak uit instroombeperking enerzijds en uitstroombevordering anderzijds. Dit betekent concreet:
1 “Streng aan de poort”, d.w.z. voorkomen dat mensen instromen in de bijstand als er geen recht
bestaat (preventief beleid en fraudepreventie) of als ze meteen aan het werk kunnen. Als burgers zijn aangewezen op bijstand dan is het uitgangspunt dat dit van zo kort mogelijke duur
moet zijn.
2 “Actief re-integreren”. Iedereen met arbeidsmogelijkheden krijgt, na een diagnose, een individueel traject naar werk dat aansluit bij zijn/haar mogelijkheden en eventuele beperkingen. Dit
kan ook directe jobhunting zijn.
3 “Aanpak Jeugdwerkeloosheid”. Een geïntensiveerde aanpak richting startkwalificatie, scholing
en werk.
4 Een evenwichtig doelgroepenbeleid waardoor alle klanten die kunnen werken aan bod kwamen.
De beschikbare middelen worden niet slechts ingezet om korte termijn resultaten te halen,
maar om re-integratie naar arbeid in brede zin te bevorderen en vervolgens duurzame volumereductie te realiseren.
5 Ter voorkoming van een mogelijk sociaal isolement en/of ongewenst gedrag is in een aantal
gevallen gerichte aandacht en begeleiding noodzakelijk. Naast trajecten richting betaald werk
hebben we daarom tevens geïnvesteerd in trajecten sociale activering, of schuldhulpverlening
waarbij intensieve begeleiding en zorg voor de cliënt voorop staat.
Onze doelstelling om het uitkeringsbestand, tegen de landelijke tendens in, niet te laten toenemen is
helaas niet gehaald. Er is sprake van een (weliswaar) lichte stijging van 1,21 % Onze verwachting is
om, mede gezien de aantrekkende arbeidsmarkt, in 2017 een daling van het uitkeringsbestand te
kunnen realiseren.
Hieronder is de beginstand en het verloop te zien m.b.t. het uitkeringsbestand.
Gemeente
Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen

Beginstand 2016
305
472
291

Instroom
119
144
100

Uitstroom
110
149
101

Eindstand 2016
314
467
290

Handhaving (en invordering)
De gemeente wil een inkomensgarantie bieden aan burgers die dit (tijdelijk) nodig hebben. Het komt
echter voor dat aanspraak wordt gemaakt op een inkomensvoorziening door burgers die hier geen
recht op hebben. In sommige gevallen gebeurt dit onbewust, maar in een aantal gevallen gebeurt dit
opzettelijk. Indien er sprake is van opzet en dus van fraude dan is het beleid om streng te handhaven
en het financieel risico van de gemeente te beperken.
Aanpak:
o
Preventief: voorkomen van een onterecht beroep op bijstand.
o
Repressief: onterecht verstrekte bijstand terugvorderen en sanctie opleggen.
Preventief
Middels een beoordeling van de kans op fraude bij de aanvraag levensonderhoud worden nietintegere klanten buiten “de poort” gehouden. In 2016 hebben door deze aanpak gemiddeld 40% van
de meldingen voor een uitkering Participatiewet (PW) niet tot een aanvraag geleid.
Repressief
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Indien iemand toch al bijstand ontvangt, en wordt geconstateerd dit niet terecht is, dan wordt het
recht op bijstand meteen opgeschort en de ten onrechte verstrekte bijstand volledig teruggevorderd.
Invordering gebeurt vervolgens, hetzij via inhouding op de uitkering bij interne debiteuren, hetzij via
een incassobureau bij externe debiteuren.
Als gevolg van het frauduleus handelen wordt bovendien een sanctie opgelegd in de vorm van een
financiële maatregel. In 2016 is in 27 gevallen geconstateerd dat er sprake was van onterecht verstrekte bijstand met een totaalbedrag van € 215.984,- Dit wordt teruggevorderd. Een invorderingstraject duurt gemiddeld 4 jaar, afhankelijk van de omstandigheden.
Armoedebestrijding: Bijzondere Bijstand en Minimaregelingen
De aanvraagprocedure bijzondere bijstand is sterk vereenvoudigd door aanpassing van de uitvoeringregels en invoering van een declaratieregeling. Bovendien worden minder gegevens gevraagd van de
klanten. Dit is mogelijk doordat gegevens vaak al digitaal voorhanden zijn bij de gemeente of een
andere instelling, en door toepassing van een risico afweging. Een laag ingeschat risico rechtvaardigt
een lagere bewijslast aan de zijde van de klant.
Het voordeel voor de klant is dat hij minder en niet meer steeds dezelfde gegevens hoeft aan te leveren en ook sneller een beslissing krijgt. Het voordeel voor de gemeente is een minder arbeidsintensief proces en tevreden(er) klanten.
Het gemeentelijk minimabeleid biedt een brede aanvulling op het gemeentelijk bijzondere bijstandsbeleid. Hierbij moet worden gedacht aan:
 financiële ondersteuning voor de zorgverzekering
 gemeentelijke inkomensondersteuning: individuele inkomenstoeslag, maatschappelijk actief
bonus en het persoonlijk participatiebudget pensioengerechtigden
 ondersteuning van de Stichting Leergeld die voorzieningen verstrekt ten behoeve van kinderen
uit arme gezinnen
 Ondersteuning van voedselbank en kledingbank
 schuldhulpverlening.
Opgemerkt wordt dat het minimabeleid van de deelnemende gemeenten op hoofdlijnen hetzelfde is
en dat de uitvoeringsregels op detailniveau verschillen.
5.2.3.2 WMO
Het stimuleren van de eigen kracht en het ondersteunen van inwoners met een beperking, om hen
optimaal te kunnen laten participeren.
Het stimuleren van de eigen kracht maakt vanaf de nieuwe Wmo 2015 een essentieel onderdeel uit
van het keukentafelgesprek. In 2016 hebben we verder ingezet op eigen kracht en op het gebruik van
algemene voorzieningen, met als doel de vraag naar (duurdere) maatwerkvoorzieningen te verminderen . Dit is niet alleen gebeurd bij de indicaties hulp bij de huishouding, maar ook bij begeleiding.
Bij het afgeven van de indicaties begeleiding is meer gestuurd op resultaten. Met de zorgaanbieder
zijn hierover concrete afspraken gemaakt die vastgelegd zijn in het ondersteuningsplan en in de beschikking. Daarbij is ook kritisch gekeken naar het aantal uren begeleiding dat nodig is om het resultaat te bereiken. Ten opzichte van de oude AWBZ-indicatie bleken vaak minder uren noodzakelijk te
zijn.
We hebben uitvoering gegeven aan de Wmo-Verordeningen 2015 die ten doel hebben om het
maatwerk te versterken door het aanbieden van een arrangement dat is afgestemd op de individuele
persoonskenmerken en behoeften van de aanvrager. Om de participatie te verhogen zijn waar nodig
de verschillende producten ingezet. Opgemerkt wordt dat de verordeningen van de deelnemende
gemeenten hetzelfde zijn en dat de uitvoeringsregels op detailniveau verschillen.
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Waar dit mogelijk was, zijn mensen gaan deelnemen aan HuiskamerPlus-projecten. Het gaat hier om
een laagdrempelige voorziening als alternatief voor de dagbesteding. In Echt-Susteren en Roerdalen
betreft het een collectieve maatwerkvoorziening waarvoor indicaties worden afgegeven. In Maasgouw wordt het een algemene voorziening waarnaar wij mensen doorverwijzen.
Voorzien in een laagdrempelige en een toegankelijke zorg
In 2016 hebben we verder invulling gegeven aan de Sociale Wijkteams (SWT’s). Spreekuren hebben
plaatsgevonden en er is meer multidisciplinair gewerkt, gericht op een integrale ondersteuning van
inwoners met en (complexere) ondersteuningsvraag. De contacten met de ketenpartners zijn verder
geïntensiveerd.
Via aanpassing van de website en productencatalogus is de dienstverlening beter onder de aandacht
van de burger gebracht.
Kwaliteit en klantgerichtheid
Alle indicaties hulp bij het huishouden liepen af op 1 januari 2017. In 2016 heeft ook een onafhankelijk onderzoek naar het normeringskader plaatsgevonden, waarvan de conclusie is dat het huidige
normeringskader voldoende compensatie biedt. Er worden extra uren beschikbaar gesteld voor incidenteel grondig werk.
De indicaties voor begeleiding waren in eerste instantie in 2015 maar voor één jaar afgegeven, omdat het hier nieuwe taken voor de gemeente betrof.
Inmiddels is een zodanige expertise opgebouwd waardoor indicaties voor langere termijn konden
worden afgegeven. In complexe situaties hebben keukentafelgesprekken plaatsgevonden en in situaties waarbij stabiliteit het hoogst haalbare was, is administratief verlengd.
Aan het einde van 2016 was er een dermate groot aantal aflopende herindicaties hulp bij het huishouden en begeleiding, dat er voor administratieve verlenging gekozen is. Indien er sprake was van
gewijzigde omstandigheden heeft er echter een keukentafelgesprek plaatsgevonden. Het is ons
dankzij enorme inspanningen gelukt om de dienstverlening tijdig te continueren.
In 2016 zijn veel nieuwe medewerkers in dienst van het Servicecentrum gekomen. Deze zijn goed
ingewerkt. Via de casuïstiekbesprekingen vindt kennisoverdracht en kwaliteitsbevordering plaats.
Signalen over de kwaliteit van de geleverde zorg door de aanbieders worden besproken en waar
nodig gemeld bij contractbeheer van de moedergemeenten.
Uit de bevindingen van toetsing en interne controle en uit het zeer geringe aantallen (gegronde)
klachten en bezwaar- en beroepzaken, kan worden geconcludeerd dat de kwaliteit van de dienstverlening goed is.
Voor de MER-gemeenten heeft de uitvoeringsorganisatie de actie uitgevoerd om het bestand van de
pashouders Regiotaxi op te schonen. Van de 1072 personen, waarvan geconstateerd was dat ze niet
of nauwelijks gebruik maakten van de Regiotaxi, is van 807 personen de pas geblokkeerd.
In onderstaande tabel is weergegeven hoeveel aanvragen (inclusief her-indicaties) en keukentafelgesprekken er door de afdeling Sociaal Domein verwerkt zijn:
Gemeente
Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen

Aantal aanvragen
2.574
3.679
1.886

Aantal keukentafelgesprekken
533
731
362
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Naast de ‘reguliere’ taken op het vlak van de (nieuwe) WMO voert de afdeling Sociaal Domein voor
de gemeente Echt-Susteren ook nog het leerlingenvervoer uit. Daarnaast maakt het afhandelen van
de aanvragen GPK (gehandicaptenparkeerkaart) ook deel uit van de werkzaamheden. Deze zijn in
bovenstaande tabel niet meegenomen.
5.2.3 Wat heeft het gekost?
Specificatie van baten en lasten
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Toelichting op de lasten
Op de directe kosten is er een overschot van € 59.078,- Hoofdzakelijk heeft dit te maken met het
later dan gepland starten met het project ‘opschoning database’. De geplande kosten maken onderdeel uit van het implementatiebudget. Vanwege krapte op de arbeidsmarkt en de grote vraag was
het niet eind 2016 niet mogelijk om hier de geschikte externe medewerkers voor aan te trekken.
Op de loonkosten is er een tekort van € 42.549,- Dit bedrag betreft het saldo van een fors overschot
op de personele lasten alsmede een fors tekort op de overige personeelskosten. Dit saldo ontstaat
vanwege het later dan gepland invullen van de vacatures op de vaste formatie. Hierdoor zijn er overschotten op de reguliere personeelskosten maar omdat de werkzaamheden wel doorgang moesten
vinden, heeft er extra inhuur plaatsgevonden waardoor hier een tekort is.
Toelichting op de baten
De baten bestaan uit de bijdrage van de gemeenten alsmede ook enkele kleinere bedragen die vanuit het UWV overkomen met name bij zwangerschapsuitkeringen. Deze opbrengsten zijn van tevoren
niet in te schatten en zijn derhalve daarom ook niet begroot. Verder is er een overschot van € 58.626
op de bijdrage van gemeente. De oorzaak hiervan ligt in de extra taken die de gemeente EchtSusteren heeft afgenomen voor werkzaamheden m.b.t. statushouders. De kosten van deze extra
taken maken echter deel uit van de loonkosten dus per saldo is hier geen (extra) resultaat en betreft
het een budgettair neutrale extra taak.
Saldo
Het saldo 2016 van het programma Sociaal Domein sluit hiermee op € 89.352.
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5.3 Programma Bedrijfsvoering
5.3.1 Inleiding
Dit programma betreft de bedrijfsvoering van de GR MER zelf. Hierbij moet meteen worden opgemerkt dat het grootste deel van de bedrijfsvoering van de GR MER niet alleen door de deelnemende
gemeenten wordt uitgevoerd, maar ook rechtstreeks voor rekening van de deelnemende gemeenten
komt. Het gaat dan om bedrijfsvoeringondersteuning op het gebied van financiën, DIV, I&A, HRM,
inkoop, facilitaire zaken, advisering over communicatie en algemeen juridisch advies. In dit programma zijn uiteraard enkel die bedrijfsvoeringzaken opgenomen die door de GR MER zelf worden
uitgevoerd. Deze vallen uiteen in algemene zaken, de I&A-projectenkalender 2015-2016 en de structurele uitgaven voortkomend uit de projectenkalender.
5.3.2 Wat wilden we bereiken?
Een goede ondersteuning van de directie, het Dagelijks Bestuur (DB) en het Algemeen Bestuur (AB).
Een goede bedrijfsvoering voor de GR MER op het gebied van huisvesting, communicatie en informatievoorziening en automatisering, om op deze manier de werkprocessen en gebruikers daarvan zo
optimaal mogelijk te ondersteunen. Het Servicecentrum en de deelnemende gemeenten gaan dezelfde infrastructuur gebruiken en waar mogelijk dezelfde systemen. We werken volledig digitaal en
waar nodig zaakgericht, zoals vastgelegd in de informatiearchitectuur en het informatiebeleid.
De informatiseringsomgeving van het SC-MER is in 2016 verder uitgebreid als gevolg van de verdere
uitvoering van de projectenkalender I&A (informatie & Automatisering). De structurele kosten die
voortvloeien uit de projecten van de projectenkalender I&A zijn eveneens onder gebracht binnen de
begroting van bedrijfsvoering.
5.3.3 Wat hebben we daarvoor gedaan?
Om de doelen te bereiken hebben we gezorgd voor:
a. secretariële en administratieve ondersteuning voor directie, stuurgroep, DB en AB en voor hun
besluitvormingsproces;
b. advisering aan directie, stuurgroep, DB en AB over besluitvorming, P&C-cyclus, visie en strategie
en de verbetering het besluitvormingsproces en van de bedrijfsvoering van de GR MER, met in
2016 als speciaal aandachtpunt verbetering van de documenten en processen van de P&C-cyclus;
c. secretariële ondersteuning voor de Ondernemingsraad (OR) en opleidingskosten OR;
d. controle van jaarrekening en jaarverslag;
e. huisvesting van onze werknemers;
f. uitvoering projectenkalender I&A.
Projectenkalender I&A
Om de inrichting van de informatiseringsomgeving van het Servicecentrum MER vorm te geven en de
benodigde capaciteit beschikbaar te maken is de projectenkalender 2015-2016 opgesteld. De projectenkalender omvat 18 projecten, een post extra inhuur en een post onvoorzien. In onderstaande
tabel een korte voortgangstoelichting van de projecten.
Voortgang I&A Projectenkalender 2015-2016
Project
1. Realisatie MER Informatiearchitectuur
2. Opstellen MER Gegevensarchitectuur

Voortgang
Project afgerond. Informatiebeleidsplan en
twee Projectenkalenders zijn opgeleverd.
Project afgerond. Is uitgewerkt en vastgelegd in
een notitie.
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Voortgang I&A Projectenkalender 2015-2016
Project
3. MER Technische ICT architectuur
4. Aanbesteding Zaakgericht Werken

5. Zaakgericht Werken MER SD

6. Zaakgericht Werken MER OD
7. Zaakgericht Werken MER Gemeenten

8. Inrichten KCS MER frontoffices

9. Aanbesteding Telefonie
10. GWS4all migreren naar de 4e omgeving
11. Inrichting 4e omgeving voor SD MER
12. Pilot Ondersteuning Sociale Wijkteams

13. Overige applicaties Sociaal Domein MER
14. Migratie ICT infra naar de MER omgeving

15. Samenvoeging Financiële Toepassing
16. Ontsluiten HRM applicatie YOUPP
17. Realisatie verdieping MER informatiearchitectuur
18. Multifunctionals in MER-verband

Voortgang
Project afgerond. Is uitgewerkt en vastgelegd in
een notitie.
Project afgerond. Platform voor zaakgericht
werken is casco opgeleverd. Kosten zijn ondergebracht in de lease.
On hold door problemen rondom zaakgericht
werken en nieuwe versies van GWS. Wordt in
2017 weer opgepakt. Budget over naar 2017.
Project afgerond. Draait stabiel, de OD werkt
volledig digitaal en zaakgericht.
Vertraagd door problemen met leverancier,
begonnen met implementatie Roerdalen. Project loopt door in 2017.
Vertraagd door problemen met leverancier
rondom zaakgericht werken. Project loopt door
in 2017.
Besluitvormingstraject heeft veel tijd gekost,
vanaf 1 januari 2017 start de implementatie.
Project afgerond. Eén uniforme GWS-inrichting
is gerealiseerd.
Project afgerond. Het Sociaal Domein werkt
volledig in de 4e omgeving.
Project afgerond. Er is een keuze gemaakt voor
een ondersteunend systeem voor de Sociale
Wijkteams.
Project afgerond. Alle applicaties zijn overgezet
naar de 4e omgeving.
Loopt op schema, langlopend project tot 1 januari 2019. Structureel budget. Kosten worden
grotendeels ondergebracht in lease.
Vertraagd door wijzigingen in projectorganisatie
en capaciteit. Loopt door in 2017.
Project afgerond. Migratie en harmonisatie van
PIMS/LPS/YOUPP is gereed.
Heeft geparkeerd gestaan vanwege problematiek met zaakgericht werken, is nu weer opgestart. Loopt door in 2017.
Fase 1 is afgerond, fase 2 is vertraagd door wijzigingen in projectorganisatie en capaciteit.
Loopt door in 2017.
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5.3.4 Wat heeft het gekost?
Specificatie van baten en lasten
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Toelichting op de lasten en baten bedrijfsvoering algemeen
Bedrijfsvoering algemeen betreft als uitgaven de loonkosten voor het directiesecretariaat, overige
personeelskosten en directe kosten voor accountant, huur, communicatie.
Uitgaven op dit programma betroffen eveneens kosten voor OR secretariaat, salarisadministratie, HR
21, verzekeringen, betalingsverkeer, bankkosten en arbo- en advieskosten. Deze uitgaven zijn verrekend met inkomsten op de programma’s Omgevingsdienst en Sociaal Domein, omdat ze ten dienst
staan van betreffende afdelingen. Vanaf half november was het onvermijdelijk om advies op het
gebied van fiscaliteiten in te huren. Deze uitgaven waren niet begroot, hetgeen zorgt voor een lichte
overschrijding op het programmaonderdeel bedrijfsvoering algemeen.
De inkomsten bestaan uit bijdragen van de deelnemende gemeenten, accountantskosten en de
doorbelasting van overheadkosten aan de programma’s Omgevingsdienst en Sociaal Domein.
Toelichting op de lasten en baten I&A
Voor de projectenkalender is oorspronkelijk in 2016 begroot € 658.000 (eenmalig) en €1.009.000
(structureel). Vanuit 2015 zijn er echter vooruit ontvangen middelen op de balansposten transitiebudget projectenkalender 2015 incidenteel en transitiebudget projectenkalender 2015 structureel
geplaatst. De projecten die in 2015 niet of later zijn gestart zijn grotendeels in 2016 in uitvoering
genomen. De begroting is hier niet op aangepast, maar de dekking is aanwezig binnen de genoemde
balansposten. Over het algemeen lopen de projecten binnen de Projectenkalender I&A 1.0 financieel
conform planning. De vertraging bij de invoering van het Zaaksysteem is wel financieel zichtbaar geworden. Dit komt met name doordat de beschikbare interne en externe capaciteit vrijwel volledig
wordt benut voor Zaakgericht Werken. Hierdoor blijven andere projecten achter. Deze projecten
schuiven in de tijd vooruit, samen met het beschikbare budget, richting 2017.
Specificatie I&A Projectenkalender 2015-2016

I&A projectenkalender 2015/2016

Raming 2015
na wijziging

Realisatie
2015

Verschil Raming Raming 2016 na Realisatie Verschil Raming
- Realisatie
wijziging
2016
- Realisatie

Lasten
Projecten I&A totaal

€

2.980.500 €

343.835 €

2.636.665 €

2.636.665 € 615.005 €

2.021.660

Baten
Bijdrage Maasgouw I&A
Bijdrage Echt-Susteren I&A
Bijdrage Roerdalen I&A

€
€
€

966.557 €
1.102.768 €
911.175 €

111.503 €
127.217 €
105.115 €

855.054 €
975.551 €
806.060 €

855.054 € 12.420 €
975.551 € 345.403 €
806.060 € 257.182 €

842.634
630.148
548.878

Saldo

€

Balanspost vooruitontvangen
transitorisch 2015 structureel
transitorisch 2015 incidenteel
Saldo

-

€

-

€

-

€

-

€

1-1-2016 Mutaties 2016
€
513.210
€
49.790 €
€ 2.123.456
€
565.215 €
€ 2.636.666 €
615.006 €

-

€

-

31-12-2016
463.420
1.558.240
2.021.660
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Uit de cijfers is te herleiden dat er een overschot op de reguliere I&A budgetten is. Dit is te verklaren
omdat een deel van het begrote bedrag is gebaseerd op de structurele kosten die voortvloeien uit de
projecten van projectenkalender 1.0. Omdat niet alle projecten in 2016 zijn uitgevoerd en worden
doorgeschoven naar 2017 is er een overschot op de posten leasekosten (€ 189.141,08), WAN verbindingen (€ 200.588,84), applicaties onderhoud (€81.360,81), LAN onderhoud (€ 199.477,20) en LAN
beheer (€12.876,75).
De inkomsten die geboekt zijn op LAN doorberekening aanschaf (€ 59.290,94) zijn grotendeels te
verklaren door de Europese aanbesteding die SC-MER in2016 heeft uitgevoerd m.b.t. een raamovereenkomst voor aanschaf van ICT licenties. Als gevolg hiervan is er een samenwerkingscontract afgesloten t.b.v. de Microsoftlicenties. SC-MER betaalt vanuit de raamovereenkomst de relevante licentiekosten van het SC-MER en gemeenten. De kosten van het SC-MER zijn begroot binnen de begroting bedrijfsvoering ICT, de kosten voor de gemeenten zijn doorbelast aan de gemeenten. Deze inkomsten zijn geboekt op de post “LAN doorberekening”.
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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
Het Servicecentrum MER is in 2016 in zijn bedrijfsvoering ondersteund door de deelnemende gemeenten. Advies en service en beheer op het gebied van Financiën, HRM, I&A en DIV hadden we in
2016 zelf niet in huis. De bedoeling is dat onze nieuwe afdeling bedrijfsvoering deze dienstverlening
ook aan onze eigen organisatie gaat leveren.
In 2016 is gestart met de invoering van Zaakgericht Werken (ZGW) conform de projectenkalender
I&A 2015-2016. De implementatie van de applicatie die ZWG moet ondersteunen en met name de
koppelingen tussen de vakapplicaties en deze applicatie is sub-optimaal verlopen, hetgeen gevolgen
had voor de bedrijfsvoering. Extra menskracht en middelen zijn ingezet om toch tot implementatie te
komen en om ontstane achterstanden weg te werken. Voor de Omgevingsdienst is er inmiddels een
werkende koppeling. Voor het Sociaal Domein wordt deze begin 2017 verwacht.
De extra kosten hebben overigens niet geleid tot een overschrijding van onze begroting. Door vertraging van deze projecten van de projectenkalender hoefden in 2016 minder structurele kosten dan
begroot te worden gemaakt. Uiteindelijk vormde het overschot op deze structurele kosten de dekking voor de extra kosten die op de projecten ZGW OD en ZGW SD zijn gemaakt.
Het management van onze afdelingen stuurt op resultaat. De daarvoor benodigde managementinformatie is in ontwikkeling. De afdeling Omgevingsdienst is daarin verder gevorderd dan de afdeling
Sociaal Domein, hetgeen logisch is, omdat de SD pas sinds 2016 deel uit maakt van onze organisatie.
Ter ondersteuning van het P&C-proces en de benodigde managementinformatie is in 2016 gestart
met het opstellen van financiële kwartaalrapportages, waarin wordt gerapporteerd op afwijkingen
van de lopende begroting.
In 2016 is geconstateerd dat bepaalde bedrijfsvoeringskosten (bijvoorbeeld voor salarisadministratie,
arbo, HR 21) op de afdelingsprogramma’s zijn begroot of helemaal niet zijn begroot. De kosten zijn
uiteindelijk centraal geboekt (programma Bedrijfsvoering, algemene deel) en doorberekend aan de
andere programma’s. Dit is onpraktisch en onduidelijk voor de bedrijfsvoering. Er wordt in 2017 gezocht naar een oplossing.
Het Servicecentrum is en wordt op het gebied van facilitaire zaken, communicatie en juridische zaken
ondersteund door de deelnemend gemeenten. De afdeling Omgevingsdienst is ondergebracht in het
oude gemeentehuis te Heel en de afdeling Sociaal Domein en het directiesecretariaat zijn ondergebracht in het gemeentehuis van Echt-Susteren. Kantoorartikelen, -meubels, computers etc. worden
door de deelnemende gemeenten verstrekt.
Onderstaand informatie over ons personeelsbestand en ziekteverzuim.
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Tabel 6.1 HRM-Kengetallen
Bezetting in aantal medewerkers
Per 31 dec 2016

Totaal aantal medewerkers:*
Omgevingsdienst:**
Sociaal Domein:
Man
Totaal:
Omgevingsdienst:
Sociaal Domein:
Vrouw Totaal:
Omgevingsdienst:
Sociaal Domein:

Totaal

Aantal
Fulltime

Parttime

Percentage
Fulltime
Parttime

136
66
69
54
39
15
81
27
54

62
34
27
44
32
12
17
2
15

74
32
42
10
7
3
64
25
39

45,59%
51,52%
39,13%
81,48%
82,05%
80,00%
20,99%
7,41%
27,78%

54,41%
48,48%
60,87%
18,52%
17,95%
20,00%
79,01%
92,59%
72,22%

Ontwikkeling gemiddeld ziekteverzuimpercentage
Jaar
%

Ontwikkeling personeelsbestand in fte’s
Jaar
fte

2015
2016

2015
2016 (incl. SD)

2,89%
3,57%

66,36
120,36

* Directiesecretaris is opgenomen in de totaalcijfers
** Managementassistent is in 2016 opgenomen onder omgevingsdienst

6.3 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing
Deze paragraaf is een reflectie op de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in de begroting 2016. Weerstandsvermogen en risicobeheersing is nog in verdere ontwikkeling binnen het
Servicecentrum. Het beleid ten aanzien van risico’s dient nog nader te worden vastgesteld. Toch
hebben we bij de opmaak van deze jaarrekening 2016 de mogelijke risico’s in beeld gebracht en afgezet tegen het weerstandsvermogen.
Van de risico’s die we als GR lopen kan worden gesteld dat een aantal risico’s is afgedekt door verzekeringen af te sluiten en door samen te werken met andere partijen (risicodeling). De risico’s die niet
te verzekeren zijn of verbonden zijn aan de maatschappelijke doelen die we willen realiseren, moeten we in kaart brengen, proberen te verkleinen en goed bewaken.
De weerstandscapaciteit betreft de middelen en mogelijkheden die de GR heeft om de niet begrote
risico’s te ondervangen.
Deze twee begrippen geven in essentie het begrip ‘risicomanagement’ weer. Een aantal risico’s dekken we af met beheersmaatregelen. Voor de overblijvende risico’s geven we inzicht in de mate waarin de GR in staat is om de financiële en niet-financiële gevolgen van risico’s op te vangen. Ook geven
we inzicht in de financiële buffer die we daarvoor nodig en beschikbaar hebben.
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6.3.1. Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover het Servicecentrum
MER beschikt om deze niet begrote kosten op te vangen. Het gaat dan bijvoorbeeld om reserves.
In de gemeenschappelijke regeling MER is bepaald (art. 21, lid 1a) dat er niet meer reserves worden
opgebouwd dan in het uiterste geval noodzakelijk is. In het bedrijfsplan van de afdeling Omgevingsdienst is dit verder uitgewerkt in een reserve die 3% van de salarislasten bedraagt met een maximum
van € 100.000. Bij de opmaak van de jaarrekening 2015 is er een bedrag van € 30.681 toegevoegd
aan de algemene reserve . Dit naar aanleiding van de toevoeging van het programma Sociaal Domein. Door de toevoeging van deze afdeling is er mogelijk sprake van risicoverhoging. Beneden
staand zijn de risico’s per afdeling opgesomd. Er dient nog vastgesteld te worden hoe hoog het
maximale bedrag is dat de Algemene Reserve kan omvatten in relatie tot de risico ’s.
De reservepositie per 31-12-2016 ziet er als volgt uit:
Reserve

Bedrag per 31-12-2016

Algemene reserve

€

130.681

Reserve leasekosten I&A (Projectkal. 2015-2016)

€

166.250

Bestemmingsreserve ICT (zaaksysteem)

€

74.494

€

371.425

Totaal reserve

Het Servicecentrum heeft behoudens het hierboven genoemde bedrag slechts een geringe weerstandscapaciteit. Bij eventuele risico’s die zich daadwerkelijk voordoen kan een beroep worden gedaan op de weerstandscapaciteit van de drie deelnemende gemeenten.

6.3.2. Inventarisatie risico’s
Algemeen
Het servicecentrum MER kent een aantal algemene risico’s die betrekking hebben op alle afdelingen.
De oorzaak hiervan ligt in het feit dat we Eigenrisicodrager Ziektewet zijn doordat het Servicecentrum MER en deelnemende gemeenten bij ziekte van personeel niet verzekerd zijn bij het UWV.
Daarnaast is de bedrijfsvoering van met name ICT, de blauwdruk van de organisatie en knelpunten
op dit vlak resulteert in extra benodigde capaciteit voor onze afdelingen. Hieronder worden de algemene risico’s verder toegelicht:
Langdurig verzuim
Aangezien we als servicecentrum Eigenrisicodrager Ziektewet zijn, krijgen we bij ziekte geen vergoeding vanuit het UWV. Regulier (kort) verzuim maakt onderdeel uit van de reguliere beschikbare uren
van medewerkers op jaarbasis. Dit op basis van het beschikbaar aantal bruto/netto uren per medewerker. Dit ligt anders bij langdurig verzuim want dit is immers niet berekent in het aantal beschikbare uren per medewerker. Wanneer langdurig verzuim werkelijkheid wordt, betekent dit vaak ook dat
de medewerker via externe inhuur tijdelijk vervangen moet worden. Wanneer meerdere medewerker langdurig uitvallen kunnen deze kosten dusdanig oplopen dat dit niet binnen de reguliere budgetten kan worden opgevangen. Daarnaast kan het zo zijn dat in het verlengde van het langdurig
verzuim in overleg met de medewerker wordt afgesproken dat de medewerker niet terugkeert in
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onze organisatie. De frictiekosten die hiermee samenhangen zijn niet begroot en betreffen daarom
een risico voor het servicecentrum MER.
Knelpunten in bedrijfsvoering
De bedrijfsvoering van de afdelingen is afhankelijk van o.a. de uitvoering van de projectenkalender
en de ondersteuning door I&A (incl. Documentaire informatievoorziening), financiën en HRM. Knelpunten in de bedrijfsvoering waardoor het primaire proces en benodigde sturingsinformatie onder
druk komt te staan, betekent in de regel vaak extra werkzaamheden en druk bij de medewerkers.
Afhankelijk van hoe snel knelpunten kunnen worden opgelost, zijn hiermee ook (extra) kosten gemoeid.
Risico’s Omgevingsdienst
Voor het programma Omgevingsdienst zijn de risico’s benoemd in het bedrijfsplan Omgevingsdienst.
In het uitvoeringsprogramma worden deze risico’s jaarlijks bekeken.
Bij het maken van keuzes omtrent de uit te voeren VTH-taken is uitgegaan van de uitkomst van een
risicoanalyse. Binnen de risicoanalyse zijn de uit te voeren VTH-taken voor de vier hoofdbeleidsterreinen milieu, bouwen/RO, brandveiligheid en APV/Bijzondere wetten (Wabo+ of Omgevingsrecht+)
geprioriteerd. Vervolgens zijn de geprioriteerde activiteiten verwerkt in een rekenblad. Daarin zijn
ook de aantallen uit te voeren activiteiten opgenomen alsmede de kengetallen. Op deze manier is er
een doorrekening gemaakt naar de daarvoor benodigde capaciteit. Deze benodigde capaciteit is vergeleken met de beschikbare capaciteit, die bij het opstellen van het Uitvoeringsprogramma als uitgangspunt heeft gegolden.
Er zijn waar nodig (gelet op de beschikbare capaciteit) zowel kwalitatieve als kwantitatieve keuzes
gemaakt. Kwalitatieve keuzes houden verband met de diepgang van toetsing of controle. Kwantitatieve keuzes hebben te maken met het aantal activiteiten die worden uitgevoerd.
Daar waar er kwalitatieve of kwantitatieve keuzes zijn gemaakt die afwijken van een landelijke norm
is er sprake van een bestuurlijk restrisico. Het bestuurlijk restrisico wordt laag ingeschat.
Wat betreft vergunningverlening is altijd een risico dat er meer vergunningen worden aangevraagd
of meldingen worden gedaan dan vooraf is ingeschat. Ook de daarmee samenhangende juridische
taken (bezwaar en beroep) zijn vraagafhankelijk.
Wat betreft toezicht op het gebied van milieu kan zoals altijd worden gesteld dat alle bedrijven elk
jaar worden gecontroleerd. Met de gemeenten zijn afspraken en selecties van te controleren bedrijven gemaakt. Toezicht op bestaande bouwwerken vindt niet plaats met uitzondering van brandveiligheid. Toezicht op nieuwe bouwwerken en sloop vindt plaats binnen de met de gemeenten gemaakte afspraken. Toezicht op de openbare ruimte is gekoppeld aan de beschikbare capaciteit aan
bevoegde opsporingsambtenaren (boa’s), waardoor er geprioriteerd moet worden.
Voor de specialistische taken bodem, externe veiligheid, geluid, luchtkwaliteit en groen en ecologie is
voldoende capaciteit beschikbaar en kan in voorkomende gevallen worden teruggevallen op de Regionale Uitvoeringsdienst.
Risico van beëindiging huidige netwerk-RUD samenwerking als gevolg van wet VTH
De huidige netwerkvorm – zonder gemeenschappelijke regeling (GR) – moet op basis van de wet VTH
uiterlijk 01-01-2018 eindigen. Op dit moment loopt er een onderzoek naar nieuwe organisatievormen. Daarbij hebben de bestuurders de opdracht gegeven om de voordelen van het netwerk zoveel
als mogelijk te behouden. Besluitvorming in de gemeenteraden is voorzien voor 3 e kwartaal 2017.
Het samenwerken in een netwerk kent voordelen ten opzichte van 'klassiek' georganiseerde organisaties. Voordelen als: efficiënte coördinatie/inzet van middelen, een beperking van (overhead)kosten, flexibel aan de veranderende omgeving aan te passen structuren en beperkt management. Zo benutten - zoals al genoemd - ook de MER-gemeenten de netwerk-RUD LN voor het flexibel
opvangen van pieken in het werk. Ook worden inkomsten gegenereerd doordat op verzoek netwerkpartners worden geassisteerd bij de uitvoering van hun VTH-taken door de MER-OD. Ook voldoet de
MER-OD door de netwerk samenwerking voor ook zeer specialistische taken - waarvoor ze zelfstan28

dig niet voldoende werk en specialisten binnen de basisformatie heeft, aan de kwaliteitscriteria van
kritieke massa (2 of 3 FTE per specialisme).
Deze flexibiliteit van organiseren heeft vanuit de begroting van de MER-OD geredeneerd als nadeel
dat de inkomsten uit de samenwerking niet structureel en op voorhand te begroten zijn. Dit brengt
het risico met zich mee dat de inkomsten in de toekomst lager kunnen uitvallen dan het huidige niveau. Dit risico is ook van toepassing op de inkomsten die het resultaat zijn van de ‘overclaim’ van de
MER-gemeenten. Deze risico’s worden door de MER-OD zoveel als mogelijk beperkt door extra capaciteit - dus meer capaciteit dan de basisformatie, zoveel als mogelijk flexibel en resultaatgericht te
organiseren. De voordelen hiervan zijn met de gerealiseerde kostenreductie in 2014, 2015 en 2016
inzichtelijk gemaakt.
Risico’s Sociaal Domein
De risico’s van de afdeling Sociaal Domein bestaan naast de algemene risico’s uit nog een aantal andere specifieke risico’s. Uitgangspunt is wel dat de afdeling Sociaal Domein alleen de risico’s draagt
m.b.t. de personele en bedrijfsvoeringsinzet. De afdeling Sociaal Domein voert het beleid van de
gemeenten wel uit, maar de budgetten voor ondersteuning aan clienten op het gebied van zorg en
participatie maken geen onderdeel uit van onze begroting (maar wel van de begroting van de deelnemende gemeenten).
De specifieke risico’s voor de afdeling Sociaal Domein zijn als volgt uit te splitsen:
- Beleidswijzigingen: de afdeling Sociaal Domein voert het beleid uit van de WMO en Participatiewet van de 3 deelnemende gemeenten. Wijzigingen in wet- en regelgeving of in het beleid
kunnen direct van invloed zijn op de uitvoering en daarmee de taken van de afdeling. Dit kan
resulteren in een (tijdelijke) extra inzet van medewerkers of zelfs een andere inzet van medewerkers. Dit kan tijdelijk zijn voor bijvoorbeeld een implementatie van een keuze bij de
deelnemende gemeenten, alsmede structureel doordat de gemaakte keuzes structureel van
aard zijn.
- Samenwerkingsverbanden: Binnen het Sociaal Domein wordt veel samengewerkt met andere
gemeenten en andere partijen zoals bijvoorbeeld het CJG. Wijzigingen in samenwerkingsverbanden kunnen (in)direct gevolgen hebben voor de werkzaamheden en benodigde capaciteit
van de afdeling.
Bovengenoemde twee risico’s zijn reële risico’s voor de afdeling. De impact van het risico en de
daarmee samenhangende kosten zijn moeilijk vooraf in te schatten omdat deze afhankelijk zijn van
de gebeurtenis en hierbij behorende impact. Desalniettemin kan de impact behoorlijk groot zijn en
de daarmee samenhangende kosten ook. Het Servicecentrum stelt zich dan ook op het standpunt dat
de eventuele kosten bij het zich voordoen van deze risico’s kunnen worden verhaald bij de 3 deelnemende gemeenten.
Risico’s Bedrijfsvoering
Eind 2016/begin 2017 heeft het Servicecentrum MER een BTW scan laten uitvoeren gericht op het
detecteren van materiële risico’s en kansen op het gebied van de BTW. De uitkomsten van deze scan
zijn op 22 februari jl. gepresenteerd in een rapport. Uit dit rapport blijkt dat de MER ten onrechte
geen BTW in rekening heeft gebracht bij de 3 deelnemende gemeenten (Maasgouw, Echt-Susteren
en Roerdalen) voor de dienstverlening binnen het programma Omgevingsdienst over de jaren 2013
en 2014. Over beide jaren zou in totaal circa € 1.495.000 BTW door de MER in rekening gebracht
moeten worden bij de deelnemende gemeenten. De deelnemende gemeenten kunnen deze BTW
weer compenseren bij het BTW Compensatiefonds waardoor e.e.a. budgettair neutraal is voor de
gemeenten. Aangezien de BTW volledig gecompenseerd kan worden door de deelnemende gemeenten heeft één en ander ook geen financieel effect voor de belastingdienst. Eind maart/begin
april zal de betreffende kwestie worden afgestemd met de belastinginspecteur en zal het voorstel
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worden gedaan om geen correcties meer toe te passen ten aanzien van het verleden. Dit onder de
toezegging dat de procedures met ingang van 2017 worden aangepast op basis van de bevindingen
uit de BTW scan. Mocht de belastinginspecteur niet kunnen instemmen met ons voorstel, dan zullen
de deelnemende gemeenten nog een factuur ontvangen van de MER voor de niet eerder in rekening
gebrachte BTW 2013 en 2014. In dat geval zal de MER deze BTW middels suppletie-aangiften BTW
afdragen aan de fiscus. Zoals eerder toegelicht kunnen de gemeenten deze BTW weer terugvorderen
bij het BTW Compensatiefonds.
De gefactureerde bijdragen door het Servicecentrum MER aan de deelnemende gemeenten voor de
dienstverlening 2016 binnen het programma Sociaal Domein zijn exclusief BTW. Voor een groot deel
van deze dienstverlening geldt een BTW vrijstelling. Daarover hoeft de MER dus geen BTW in rekening te brengen aan de deelnemende gemeenten. Het is nog onduidelijk of er wellicht ook afzonderlijke activiteiten worden uitgevoerd binnen het programma Sociaal Domein waarvoor mogelijk geen
BTW vrijstelling aan de orde is. Dit zal op korte termijn nader worden onderzocht. Ook dit aspect zal
eind maart/begin april worden afgestemd met de belastinginspecteur met als doel om praktische en
werkbare afspraken te maken, dit om een te ingewikkelde administratie te voorkomen.
Een mogelijk verder risico is dat sommige activiteiten van het Servicecentrum onder de Vennootschapsbelasting kunnen vallen. Hierover dient dan mogelijk een afdracht aan de fiscus plaats te
vinden. Na afronding van het lopende onderzoek hierover is er meer duidelijkheid.
Een verdere vertraging van de projectenkalender I&A kan extra kosten met zich meebrengen. In de
bedrijfsvoering van het Servicecentrum is immers uitgegaan van efficiencyvoordelen die met de invoering van zaakgericht werken en koppelingen tussen applicaties kunnen worden behaald.
6.3.3. Financiële kengetallen
Als gevolg van een wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient het jaarverslag
een aantal verplichte financiële kengetallen te bevatten. De kengetallen zijn afgeleiden van bestaande informatie en genereren geen ‘nieuwe’ informatie. De kengetallen moeten het bestuur wel gemakkelijker maken om inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling.
Door het BBV is geen norm vastgesteld waarmee de uitkomsten van de onderstaande kengetallen
vergeleken moeten worden.
De voorgeschreven kengetallen zijn:
•
Netto schuldquote & de netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen.
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van GR MER ten opzichte van de
eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de
exploitatie drukken. Omdat er bij leningen onzekerheid kan bestaan of ze allemaal worden terugbetaald, wordt bij de berekening van de netto schuldquote onderscheid gemaakt door het kengetal
zowel inclusief als exclusief de doorgeleende gelden te berekenen. Op die manier wordt duidelijk wat
het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is én wat dat betekent voor de schuldenlast.
•
De solvabiliteitsratio.
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin GR MER in staat is aan zijn financiële
verplichtingen te voldoen.
•
Structurele exploitatieruimte.
De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte
een gemeente of provincie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de
baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. De structurele exploitatieruimte wordt
bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten en uitgedrukt in een percentage.
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Tevens zijn in het BBV kengetallen voorgeschreven voor de grondexploitatie en de belastingcapaciteiten. Deze kengetallen zijn met name van belang voor gemeenten. Beide kengetallen zijn niet van
toepassing voor GR MER en zijn derhalve niet uitgewerkt.
De kengetallen laten het volgende verloop zien:

6.4 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
Deze paragraaf is aan de orde voor wat betreft de aanschaf van 2 nieuwe auto’s en 1 occasion in
2014. De totale investering bedroeg € 73.107. Hiervan resteert eind 2016 € 54.831 na een afschrijving van € 9.138 per jaar. De afschrijving van vervoersmiddelen gebeurt over een periode van 8 jaar.
Er zijn nu twee jaar afgeschreven.
Voor herinvestering in 2023 zijn nog geen middelen beschikbaar.
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6.5 Paragraaf financiering
Raming 2016 Raming 2016
Realisatie 2016
voor wijziging na wijziging
Bijdrage aan programma OD (verdeling o.b.v. ingebracht budget)
Maasgouw
€
1.614 €
1.728 €
1.728
Echt-Susteren
€
1.937 €
2.073 €
2.073
Roerdalen
€
1.226 €
1.312 €
1.312
Totaal
€
4.777 €
5.113 €
5.113
Bijdrage aan programma OD (VVGB-budgetten regulier)
Maasgouw
€
15 €
15 €
15
Echt-Susteren
€
21 €
21 €
21
Roerdalen
€
9 €
9 €
9
Totaal
€
45 €
45 €
45
Bijdrage aan programma OD (VVGB-budgetten normalisatie traject)
Maasgouw
€
120 €
120 €
90
Echt-Susteren
€
- €
83 €
26
Roerdalen
€
- €
28 €
13
Totaal
€
120 €
231 €
129
Overige bijdrage aan programma OD
Inhuur baten
€
- €
98 €
101
Diverse ontvangsten
€
- €
396 €
447
Transitiebudget
€
- €
1 €
1
Totaal
€
- €
494 €
548
Totaal programma 1
€
4.942 €
5.882 €
5.835
Mutatie reserve
€
44 €
45 €
45
Totaal programma 1
€
4.985 €
5.927 €
5.880
Bijdrage aan programma Sociaal Domein (verdeling o.b.v. inwonersaantal)
Maasgouw
€
- €
1.484 €
1.484
Echt-Susteren
€
- €
2.624 €
2.682
Roerdalen
€
- €
1.494 €
1.494
Diversen
€
- €
- €
14
Totaal
€
- €
5.602 €
5.674
Totaal programma 2
€
- €
5.602 €
5.674
Bedragen x € 1.000

Bijdrage aan programma Bedrijfsvoering (verdeling o.b.v. inwonersaantal)
Maasgouw
€
325 €
335 €
Echt-Susteren
€
154 €
167 €
Roerdalen
€
101 €
109 €
Transitiebudget
€
120 €
120 €
Diversen
€
- €
- €
Totaal
€
700 €
731 €
Bijdrage aan programma Bedrijfsvoering (I&A projectenkalender)
Maasgouw
€
- €
544
Echt-Susteren
€
- €
673
Roerdalen
€
- €
449
Transitiebudget
€
- €
191
Totaal
€
- €
1.858
Totaal programma 3
€
700 €
2.589
Mutatie reserve
€
25
Totaal programma 3
€
700 €
2.615
Totaal bijdrage

€

5.685 €

335
167
109
120
112
843

€
€
€
€
€
€
€
€

544
673
449
191
1.858
2.701
-166
2.535

14.144 €

14.089
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7. Recapitulatie programma’s
Lasten

Programma

1. Omgevingsdienst
2. Sociaal Domein
3. Bedrijfsvoering
Totaal lasten

Programma

Raming 2016
voor wijziging
€ 4.985.253
€0
€ 700.002

Raming 2016
na wijziging
€ 5.927.478
€ 5.601.567
€ 2.423.201

€ 5.685.255

€ 13.952.246
Baten
Raming 2016
na wijziging

Raming 2016
voor wijziging

Realisatie 2016
€ 5.784.193
€ 5.585.038
€ 2.447.369
€ 13.816.600

Realisatie 2016

1. Omgevingsdienst
2. Sociaal Domein
3. Bedrijfsvoering

€ 4.985.253
€0
€ 700.002

€ 5.927.478
€ 5.601.567
€ 2.614.526

€ 5.879.836
€ 5.674.390
€ 2.535.207

Totaal baten

€ 5.685.255

€ 14.143.571

€ 14.089.433

Programma

Saldo
Raming 2016
na wijziging

Raming 2016
voor wijziging

Realisatie 2016

1. Omgevingsdienst
2. Sociaal Domein
3. Bedrijfsvoering

€0
€0
€0

€0
€0
€ 191.325

€ 95.643
€ 89.352
€ 87.838

Totaal (positief)

€0

€ 191.325

€ 272.833
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8. Balans per 31 december 2016
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen:
TRO Contract Hardware
Contractnummer: 36.0107
Einddatum: het betreft een TRO contract met een initiële huurperiode van 48 maanden (deze wordt
per Asset binnen het contract bepaald). Een TRO contract is een dynamisch contract en heeft (indien
na 48 maanden opnieuw wordt geïnvesteerd) geen einddatum. Dit wordt per Asset binnen het contract beoordeelt en niet als contract overkoepelend.
Restant bedrag: de investeringswaarde is € 544.654,60 excl. BTW, de maandelijkse kosten voor dit
contract zijn € 11.981,22 excl. BTW
TRO Contract Software
Contractnummer: 36.0108
Einddatum: het betreft een TRO contract met een initiële huurperiode van 72 maanden (deze wordt
per Asset binnen het contract bepaald). Een TRO contract is een dynamisch contract en heeft (indien
na 72 maanden opnieuw wordt geïnvesteerd) geen einddatum. Dit wordt per Asset binnen het contract beoordeelt en niet als contract overkoepelend.
Restant bedrag: de investeringswaarde is € 715.331,46 excl. BTW, de maandelijkse kosten voor dit
contract zijn € 11.167,07 excl. BTW
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9. Toelichting op de balans
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Inleiding
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats o.b.v. historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s
die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij
voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als
gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden
sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij
moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie t.b.v. gepensioneerden en overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken.
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen
voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld door reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.
Balans
Vaste activa
Materiële activa met economisch nut
Deze activa zijn gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Slijtende investeringen worden vanaf de maand volgend op de maand van ingebruikneming lineair afgeschreven naar de
verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Voor de
afschrijving van de voertuigen is gerekend met een afschrijvingstermijn van 8 jaar.
Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is.
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Vlottende activa en passiva
Vorderingen en activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is
een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald o.b.v. de ingeschatte
inningskansen.
Liquide middelen
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.
Met het oog op de verplichting met betrekking tot het schatkistbankieren worden alle overtollige
middelen boven de grens van € 250.000 (0,75 % van het begrotingstotaal met minimum van
€ 250.000) dagelijks afgestort naar de schatkist.
Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Overige toelichting
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
In verband met de afschrijving van de drie auto’s is sprake van een boekwaarde per ultimo 2016 ad
€ 54.830.
De post materiële vaste activa kan als volgt worden onderscheiden:
Boekwaarde
31-12-2016

Boekwaarde
31-12-2015

Investeringen met een economisch nut

€

54.830

€

63.969

Totaal

€

54.830

€

63.969

Verloopoverzicht materiële vaste activa
Totaal
Boekwaarde per 31-12-2015
Aanschaffingen

€
€

63.969
-

Desinvesteringen (boekwaarde)
Afschrijvingen
Duurzame waardeverminderingen

€
€
€

9.139
-

Boekwaarde per 31-12-2016

€

54.830
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Vlottende activa
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar
De post Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar kan als volgt worden onderscheiden:
Boekwaarde
Boekwaarde
31-12-2016
31-12-2015
Vorderingen op openbare lichamen
€
836.829
€
1.184.039
Uitzettingen in ’s Rijksschatkist met een rente
€
2.435.077
€
1.890.577
typische looptijd korter dan één jaar
Overige vorderingen
€
€
1.479
Totaal
€
3.271.906
€
3.076.095

Op het moment van 31-12-2016 is de vordering op openbare lichamen als volgt te specificeren:
Specificatie vordering
Bedrag
Vordering op gemeente Maasgouw
€
182.267
Vordering op gemeente Echt-Susteren
€
500.064
Vordering op gemeente Roerdalen
€
149.748
Vordering op gemeente Venray
€
2.705
Vordering op gemeente Valkenburg a/d Geul
€
2.045
Totaal
€
836.829

Uitzettingen in ’s Rijksschatkist met een rente typische looptijd korter dan één jaar:
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Liquide middelen
De post liquide middelen kan als volgt worden onderscheiden:
Boekwaarde
31-12-2016
Banksaldi
€
215.590

Boekwaarde
31-12-2015
€
485.452

Totaal

€

€

215.590

485.452

Overlopende activa
De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:
Boekwaarde
31-12-2016

Boekwaarde
31-12-2015

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende
begrotingsjaren komen

€

902.802

€

831.961

Totaal

€

902.802

€

831.961

Op het moment van 31-12-2016 is de post overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen als volgt te specificeren:

Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen

Boekwaarde
31-12-2016
€
138.014
€
764.788

Boekwaarde
31-12-2015
€
109.047
€
722.914

Totaal

€

€

902.802

831.961
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PASSIVA
Vaste passiva
Eigen vermogen
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:
Boekwaarde
31-12-2016

Boekwaarde
31-12-2015

Algemene reserve
Bestemmingsreserve (inkomsten Nederweert)
Reserve leasekosten I&A (Projectenkalender
2015-2016)
Bestemmingsreserve ICT (zaaksysteem)
Gerealiseerd resultaat 2016

€
€

130.681
-

€
€

100.000
45.198

€

166.250

€

€
€

74.494
272.833

€
€

74.494
30.681

Totaal

€

644.258

€

250.373

-
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Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de bestemmingen van reserves gedurende het
jaar 2016:
Saldo
Reserve

31-12-2015

Toevoeging

Onttrekking

Bestemming
resultaat vorig
boekjaar

Vermindering

Saldo

dekking

31-12-2016

afschrijving

Algemene reserve

€ 100.000

€ 30.681

€

€

€-

€ 130.681

Reserve leaselasten
I&A (Projectenkal.
2015-2016

€-

€ 191.325

€ 25.075

€-

€-

€ 166.250

Bestemmingsreserve
(inkomsten Nederweert)

€ 45.198

€-

€ 45.198

€-

€-

€-

ICT (zaaksysteem)

€ 74.494

€-

€-

€-

€-

€ 74.494

€ 222.006

€ 70.273

Totaal

€ 219.692

€0

€0

€ 371.425

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2015 (AB 29 juni 2016) is besloten het positieve saldo ad
€ 30.681 toe te voegen aan de Algemene Reserve. In 2016 hebben geen onttrekkingen plaatsgevonden.
De reserve leasekosten I&A (projectenkalender 2015-2016) is gecreëerd middels vaststelling van de
begrotingswijziging 2016-3 (AB 29 juni 2016) om de leaselasten voortkomend uit de projectenkalender
I&A gedurende 6 jaar te kunnen afdekken. Toen is ook besloten tot de jaarlijkse onttrekkingen van
€ 25.075 te beginnen in 2016.
Het besluit tot onttrekking uit de bestemmingsreserve inkomsten Nederweert is genomen met de
vaststelling van de begroting 2016 (AB besluit 1 juli 2015).
De bestemmingsreserve ICT (zaaksysteem) van € 74.494 is gevormd bij de vaststelling van de
jaarrekening 2014 (AB 8 april 2015) voor het deels kunnen opvangen van toekomstige kosten I&A.
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar
De post Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar kan als volgt
onderscheiden worden:
Boekwaarde
Boekwaarde
31-12-2016
31-12-2015
Overige schulden

€

770.576

€

315.775

Totaal

€

770.576

€

315.775
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Overlopende passiva
De overlopende passiva geven het volgende beeld:
Boekwaarde
31-12-2016
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar
tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks
terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
Van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor
uitkeringen met een specifieke bestedingsdoel
die dienen ter dekking van lasten van volgende
begrotingsjaren
Totaal

Boekwaarde
31-12-2015

€

935.451

€

1.060.800

€

2.094.844

€

2.830.529

€

3.030.295

€

3.891.329

Specificatie van Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde
verplichtingen van vergelijkbaar volume:
Specificatie nog te betalen
Bedrag
Personeelskosten inhuur
Salariskosten
Loonheffing
Afdracht Sociale premies
Diversen

€
€
€
€
€

84.790
302.508
355.571
81.826
110.756

Totaal

€

935.451

Van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen
met een specifieke bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren
Vooruit ontvangen voorschotbedrag

Bedrag

Vooruit ontvangen bedragen transitiebudget
Vooruit ontvangen I&A-projectenkalender 2016

€
€

73.184
2.021.660

Totaal

€

2.094.844

Het verloopoverzicht kan als volgt worden weergegeven
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10. Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
Exploitatie
(bedragen x €
1.000)

Oorspronkelijke 1e wijziging 2e wijziging 3e wijziging 4e wijziging Begroting 2016
Vergelijk begroting na
Rekening 2016
begroting 2016 2016
na wijzigingen
wijziging en rekening 2016
2016
2016
2016

Lasten
Programma 1 OD
Programma 2 SD
Programma 3 BV
Totaal lasten

4.985
700
5.685

-

-14

330

625

5.927

5.784

143

-

113

-38

5.602

5.585

17

5.526
5.526

1.681

32

10

2.423

2.447

-24

1.667

475

598

13.952

13.817

135

14

-328

-625

-5.882

-5.835

-47

-

-113

37

-5.602

-5.674

72

-1.681

-198

-10

-2.589

-2.701

112

Baten
Programma 1 OD

-4.942

Programma 2 SD

-

Programma 3 BV

-700

Totaal baten

-5.526
-

-5.642

-5.526

-1.667

-640

-598

-14.073

-14.210

137

-44

0

-0

165

0

121

394

273

Programma 1 OD

-44

-

-

-1

-

-45

-45

Programma 2 SD

-

-

-

-

-

-

-

Programma 3 BV

-

-

-

-25

-

-25

-25

0

Totaal onttrekking

-44

-

-

-27

-

-70

-70

0

Programma 1 OD

-

-

-

-

-

-

-

-

Programma 2 SD

-

-

-

-

-

-

-

-

Programma 3 BV

-

-

-

191

-

191

191

-

Totaal storting

-

-

-

191

-

191

191

-

Gerealiseerde
resultaat

-0

0

-0

-

273

273

Gerealiseerde
totaal saldo van
baten en lasten
Onttrekking aan
reserve

0

0

0
-

Het verschil in onttrekking en storting in de reserve komt door de wijze waarop het BBV de behandeling de resultaatbestemming voorschrijft.
Voor een nadere toelichting op de resultaten per programma wordt verwezen naar hoofdstuk 5.1
(programma 1 Omgevingsdienst), hoofdstuk 5.2 (programma 2 Sociaal Domein) en hoofdstuk 5.3
(programma Bedrijfsvoering) van het jaarverslag.

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

12. Incidentele baten en lasten
Niet van toepassing; er zijn geen incidentele baten en lasten geweest.
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13. Wet Normering Topinkomens
WNT-verantwoording 2016 Gemeenschappelijke Regeling MER
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op
Gemeenschappelijke Regeling MER van toepassing zijnde regelgeving: Het algemene WNT-maximum.
Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Gemeenschappelijke Regeling MER is € 179.000. Dit geldt naar rato van de duur
en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016
voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.
Alleen op grond van de WNT van toepassing zijnde onderdelen zijn hieronder weergegeven. Dat wat niet van toepassing is,
is buiten beschouwing gelaten.

Bezoldiging topfunctionarissen
S.H.M. Strous

Functiegegevens

AB/DB voorzitter

AB/DB lid

AB/DB lid

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

nee

nee

nee

ja

ja

ja

Aanvang en einde functievervulling in 2016
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?
Individueel WNT-maximum

179.000

J.W.M.M.J. Hessels

M.D. de BoerBeerta

bedragen x € 1

179.000

179.000

Bezoldiging 2016
Beloning

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Belastbare onkostenvergoedingen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Beloningen betaalbaar op termijn

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Subtotaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Totaal bezoldiging

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Verplichte motivering indien overschrijding

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Beloning

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Belastbare onkostenvergoedingen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Beloningen betaalbaar op termijn

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Totaal bezoldiging 2015

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015
Omvang dienstverband 2015 (in fte)
Bezoldiging 2015

Individueel WNT-maximum 2015

178.000

178.000

178.000

Het AB bestaat uit de colleges van de deelnemende gemeenten. De leden van het AB hebben in
2016 geen bezoldiging en/of ontslagvergoeding ontvangen van de Gemeenschappelijke regeling
MER. Het DB bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. De leden van het DB
Hebben in 2016 geen bezoldiging en/of ontslavergoeding ontvangen van de Gemeenschappelijke
Regeling MER.
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bedragen x € 1

M.H.H. Wilms

J.A.L. Lalieu

A.C.H. SmeetsPalmen

Functiegegevens

AB lid

AB lid

AB lid

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

nee

nee

nee

ja

ja

ja

Aanvang en einde functievervulling in 2016
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?
Individueel WNT-maximum

179.000

179.000

179.000

Bezoldiging 2016
Beloning

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Belastbare onkostenvergoedingen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Beloningen betaalbaar op termijn

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Subtotaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Totaal bezoldiging

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Verplichte motivering indien overschrijding

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Beloning

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Belastbare onkostenvergoedingen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Beloningen betaalbaar op termijn

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Totaal bezoldiging 2015

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015
Omvang dienstverband 2015 (in fte)
Bezoldiging 2015

Individueel WNT-maximum 2015

178.000

178.000

178.000

Het AB bestaat uit de colleges van de deelnemende gemeenten. De leden van het AB hebben in
2016 geen bezoldiging en/of ontslagvergoeding van de Gemeenschappelijke regeling MER.
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bedragen x € 1

P.H.J. Pustjens

J.J.M.. Dijcks

Functiegegevens

AB lid

AB lid

AB lid

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

nee

nee

nee

ja

ja

ja

Aanvang en einde functievervulling in 2016
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?
Individueel WNT-maximum

179.000

179.000

G.H.C. Frische

179.000

Bezoldiging 2016
Beloning

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Belastbare onkostenvergoedingen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Beloningen betaalbaar op termijn

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Subtotaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Totaal bezoldiging

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Verplichte motivering indien overschrijding

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Beloning

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Belastbare onkostenvergoedingen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Beloningen betaalbaar op termijn

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Totaal bezoldiging 2015

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015
Omvang dienstverband 2015 (in fte)
Bezoldiging 2015

Individueel WNT-maximum 2015

178.000

178.000

178.000

Het AB bestaat uit de colleges van de deelnemende gemeenten. De leden van het AB hebben in
2016 geen bezoldiging en/of ontslagvergoeding van de Gemeenschappelijke regeling MER.
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bedragen x € 1

J.M.C. Wackers

P.H.M. Ruijten

Functiegegevens

AB lid

AB lid

AB lid

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

nee

nee

nee

ja

ja

ja

Aanvang en einde functievervulling in 2016
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?
Individueel WNT-maximum

179.000

179.000

E.W.A.M. Cuijpers

179.000

Bezoldiging 2016
Beloning

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Belastbare onkostenvergoedingen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Beloningen betaalbaar op termijn

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Subtotaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Totaal bezoldiging

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Verplichte motivering indien overschrijding

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Beloning

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Belastbare onkostenvergoedingen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Beloningen betaalbaar op termijn

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Totaal bezoldiging 2015

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015
Omvang dienstverband 2015 (in fte)
Bezoldiging 2015

Individueel WNT-maximum 2015

178.000

178.000

178.000

Het AB bestaat uit de colleges van de deelnemende gemeenten. De leden van het AB hebben in
2016 geen bezoldiging en/of ontslagvergoeding van de Gemeenschappelijke regeling MER.
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bedragen x € 1

J.A.G.M. den
Teuling

M.H. Verheijden

C.T.G. Wolfhagen

Functiegegevens

AB lid

AB lid

AB lid

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

nee

nee

nee

ja

ja

ja

Aanvang en einde functievervulling in 2016
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?
Individueel WNT-maximum

179.000

179.000

179.000

Bezoldiging 2016
Beloning

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Belastbare onkostenvergoedingen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Beloningen betaalbaar op termijn

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Subtotaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Totaal bezoldiging

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Verplichte motivering indien overschrijding

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Beloning

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Belastbare onkostenvergoedingen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Beloningen betaalbaar op termijn

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Totaal bezoldiging 2015

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015
Omvang dienstverband 2015 (in fte)
Bezoldiging 2015

Individueel WNT-maximum 2015

178.000

178.000

178.000

Het AB bestaat uit de colleges van de deelnemende gemeenten. De leden van het AB hebben in
2016 geen bezoldiging en/of ontslagvergoeding van de Gemeenschappelijke regeling MER.
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bedragen x € 1

Dhr. W.R.J.H. Ploeg

DHR. G.W.T. van
Balkom

Dhr. J.J.W.M.
Lórtije

Functiegegevens

DT lid

DT lid

DT lid

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

nee

nee

nee

ja

ja

ja

Aanvang en einde functievervulling in 2016
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?
Individueel WNT-maximum

179.000

179.000

179.000

Bezoldiging 2016
Beloning

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Belastbare onkostenvergoedingen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Beloningen betaalbaar op termijn

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Subtotaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Totaal bezoldiging

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Verplichte motivering indien overschrijding

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Beloning

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Belastbare onkostenvergoedingen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Beloningen betaalbaar op termijn

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Totaal bezoldiging 2015

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015
Omvang dienstverband 2015 (in fte)
Bezoldiging 2015

Individueel WNT-maximum 2015

178.000

178.000

178.000

Het DT bestaat uit de gemeentesecretarissen c.q. algemeen directeuren van de deelnemende
gemeenten. De leden van het DT hebben in 2016 geen bezoldiging en/of ontslagvergoeding
ontvangen van de Gemeenschappelijke Regeling MER.
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2016
een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2016 geen
ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden
vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten
worden.
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26 juni 2017

ACCOUNTANTSVERSLAG 2016

GR Servicentrum MER

AANBIEDINGSBRIEF
Aan de leden van het algemeen bestuur
van de gemeenschappelijke regeling Servicecentrum MER
Postbus 6099
6077 ZH SINT ODILIËNBERG
Kenmerk:
Geachte leden van het algemeen bestuur,
Wij hebben de jaarrekening 2016 van de gemeenschappelijke regeling Servicecentrum MER (hierna te noemen het servicecentrum) gecontroleerd. Zoals afgesproken in
onze opdrachtbevestiging d.d. 30 januari 2017, ontvangt u hierbij ons accountantsverslag 2016. Dit verslag bevat onze belangrijkste bevindingen uit de controle van de
jaarrekening 2016.
Met dit verslag willen wij u zo goed mogelijk informeren en ondersteunen in de uitoefening van uw controlerende taak. De onderwerpen, die in dit verslag aan de orde
komen, hebben onderdeel uitgemaakt van onze overwegingen bij de bepaling van de aard, het tijdstip van uitvoering en de diepgang van de controlemaatregelen die
zijn toegepast bij de uitvoering van de controle van de jaarrekening.
Onze bevindingen en aanbevelingen hebben wij afgestemd met de directie. Een afschrift van dit verslag is toegezonden aan het dagelijks bestuur.
Het opstellen en controleren van de jaarrekening vraagt elk jaar weer een aanzienlijke inspanning. Bij deze willen wij alle betrokken medewerkers van het
servicecentrum bedanken voor de constructieve en plezierige samenwerking tijdens de controle. Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid om deze rapportage nader toe
te lichten.
Hoogachtend,
BDO Audit & Assurance B.V.
Namens deze,

drs. D.O. Meeuwissen RA
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P2

1 MANAGEMENT SAMENVATTING
1.1
DOEL EN OBJECT VAN DE
CONTROLE

Het doel van de controle is het geven van een onafhankelijk oordeel of de jaarrekening 2016 van het servicecentrum in alle van
materieel belang zijnde opzichten, zijn opgesteld in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Provincies en Gemeenten.
In bijlage A zijn verdere details opgenomen over de materialiteit en onze onafhankelijkheid.

1.2
STREKKING
CONTROLEVERKLARING

De strekking van de controleverklaring bij de jaarrekening 2016 van het servicecentrum is goedkeurend voor het aspect getrouwheid
en afkeurend voor het aspect rechtmatigheid.
De jaarrekening is getrouw
Een goedkeurende verklaring met betrekking tot getrouwheid betekent dat de jaarrekening 2016 een getrouw beeld geeft van de
grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2016 als van de activa en passiva per 31 december 2016 in
overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor Provincies en Gemeenten.
De jaarrekening is niet rechtmatig
Een afkeurende verklaring met betrekking tot rechtmatigheid betekent dat de in de jaarrekening 2016 verantwoorde baten en
lasten niet rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor
Provincies en Gemeenten. Het afkeurende oordeel wordt veroorzaakt door de geconstateerde fouten inzake het niet naleven van de
interne c.q. Europese aanbestedingsregels. Dit foutbedrag overschrijdt de goedkeuringstolerantie.

1.3
JAARVERSLAG IS
VERENIGBAAR

P3

Ingevolge artikel 213 lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen,
verenigbaar is met de jaarrekening.

2 UW JAARREKENING EN ONZE BEVINDINGEN
2.1
INLEIDING

In dit hoofdstuk geven we een toelichting op de jaarrekening van het servicecentrum en delen we onze controlebevindingen bij
de verschillende elementen van de jaarrekening.

2.2
RESULTAATANALYSE 2016

Het saldo van de jaarrekening van het servicecentrum over het jaar 2016 bedraagt circa € 273.000 positief.
In het onderstaand overzicht is het resultaat in het kort weergegeven:

Omschrijving
Programma's:
1. Omgevingsdienst
2. Sociaal Domein
3. Bedrijfsvoering
Totaal saldo van baten en lasten
Toevoegingen en onttrekkingen:
1. Omgevingsdienst
2. Sociaal Domein
3. Bedrijfsvoering
Totaal toevoegingen en
onttrekkingen aan reserves
Het geraamde versus gerealiseerde
resultaat

Begroting na wijziging
Baten
Lasten
Saldo
-45
5.882
5.927
0
5.602
5.602
166
2.589
2.423
14.073
13.952
121

Baten
5.835
5.674
2.701
14.210

Realisatie
Lasten
5.784
5.585
2.447
13.817

Saldo
51
89
254
394

45
0
25

0
0
191

45
0
-166

45
0
25

0
0
191

45
-166

70

191

-121

70

191

-121

14.143

14.143

0

14.280

14.008

273

Bron: jaarrekening 2016 van het servicecentrum

Voor een uitgebreide analyse van het resultaat verwijzen wij naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de
jaarrekening.
2.3
BEGROTINGSRECHTMATIGHEID

Naast de controle op de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties in de jaarrekening 2016, hebben
wij de begrotingsrechtmatigheid gecontroleerd. De toe te passen normen voor dit begrotingscriterium zijn gebaseerd op
artikelen 189, 190 en 191 van de Gemeentewet en moeten door het bestuur nader worden ingevuld en geconcretiseerd. Dit
gebeurt door middel van de begroting en via de verordening op het financieel beheer ex artikel 212 van de Gemeentewet.
Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt in de Kadernota Rechtmatigheid van de Commissie BBV. Belangrijk
hierbij is dat het overschrijden van de begroting altijd onrechtmatig is, maar niet in alle gevallen hoeft te worden meegewogen
in het accountantsoordeel.
In het kader van de begrotingsrechtmatigheid moet gekeken worden naar de lastenoverschrijdingen per programma. Het
servicecentrum kent de programma's 'Omgevingsdienst', ‘Sociaal Domein’ en 'Bedrijfsvoering'. Op het programma 'Bedrijfsvoering'
is een begrotingsoverschrijding op de lasten van € 24.168 geconstateerd. Deze overschrijding is in te delen in de onderstaande
categorieën zoals genoemd in de Kadernota Rechtmatigheid.
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Lastenoverschrijding
programma

Begrotingsafwijking - toelichting

Bedrag

Bedrijfsvoering:
€ 24.168

-

€ 48.308 -/-

-

-

Overschrijdingen waar directe
baten tegenover staan als gevolg
van doorbelasting aan de
deelnemende gemeente
(accountantskosten en overhead)
Overschrijding van de
personeelskosten (OR
secretaresse) welke gemeld is in
de ‘Q3 rapportage’.
Volledigheidshalve melden we dat
deze rapportage medio december
is vastgesteld door het bestuur.
Restant ad € 30.378. Dit bedraagt
een overschot op diverse posten.

€ 6.238 -/-

Onrechtmatig,
telt niet mee in
het oordeel


Onrechtmatig,
telt wel mee in
het oordeel



Het bedrag ad € 24.168 is het saldo van de twee overschrijdingen ad 48.308 en 6.238 en de onderschrijding ad € 30.378. De
geconstateerde overschrijdingen die formeel als onrechtmatig worden aangemerkt hebben geen gevolgen voor de strekking van
onze controleverklaring.
2.4
ANALYSE FINANCIELE POSITIE
PER 31 DECEMBER 2016

Het BBV schrijft voor dat in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing een verplichte basisset van financiële
kengetallen moet worden opgenomen. De invoering van de set van kengetallen is voornamelijk bedoeld om de financiële positie
voor uw bestuursleden inzichtelijker te maken.
Solvabiliteitsratio
Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen. Deze indicator geeft
inzicht in de mate waarin het servicecentrum in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Het servicecentrum heeft
een solvabiliteitsratio van 14%.
Netto schuldquote (inclusief uitgeleende gelden)
De netto schuldquote van het servicecentrum is -4%. De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten
opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.
Structurele exploitatieruimte
De structurele exploitatieruimte is 1% voor het servicecentrum. Een positief percentage betekent dat de structurele baten
toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.
Volledigheidshalve melden wij dat de conform de regeling kengetallen vanaf begrotingsjaar 2018 gemeenschappelijke regelingen
de kengetallen gebaseerd op de meerjarenramingen dient op te nemen in de begroting.
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2.5
DE GRONDSLAGEN VAN DE
JAARREKENING 2016 ZIJN
AANVAARDBAAR

De belangrijkste verslaggevingsgrondslagen zijn uiteengezet in de grondslagen van de jaarrekening 2016. In 2016 zijn er geen
wijzigingen geweest in toegepaste verslaggevingsgrondslagen die een aanzienlijke invloed hebben op de baten en lasten of de
financiële positie van het servicecentrum.
Significante verslaggevingsgrondslagen en toepassing hiervan zijn belangrijk voor de presentatie van de financiële
positie en de baten en lasten in de jaarrekening. Daarnaast vereisen zij van het dagelijks bestuur en het management dat zij
een oordeel vormen ten aanzien van soms moeilijke, subjectieve en complexe posities vaak vanwege de noodzaak om
inschattingen te moeten maken over het effect van zaken die inherent onzeker zijn.
Wij hebben het door het dagelijks bestuur en het management toegepaste proces met betrekking tot significante
verslaggevingsaspecten geëvalueerd en hebben gegevensgerichte controlewerkzaamheden uitgevoerd. Wij hebben vastgesteld
dat de grondslagen zoals deze zijn opgenomen in de jaarrekening 2016 aanvaardbaar zijn.
Volledigheidshalve melden we dat nog geen ‘nota vaste activa’ en ‘nota reserves en voorzieningen’ is vastgesteld terwijl in de
financiële verordening wordt verwezen naar deze nota’s. Wij adviseren u hieraan opvolging te geven in 2017 middels het
opstellen en laten vaststellen van deze nota’s.

2.6
DE KWALITEIT VAN DE
ONDERBOUWINGEN EN
INSCHATTINGEN BIJ HET
OPSTELLEN VAN DE
JAARREKENING

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het maken van schattingen bij het opmaken van de jaarrekening. Als accountant
beoordelen wij deze door het dagelijks bestuur gemaakte schattingen. Wij hebben hierbij geen bijzonderheden geconstateerd.

2.7 DE KWALITEIT VAN DE
INTERNE BEHEERSING

Als onderdeel van onze controlewerkzaamheden en opvolging van de managementletter 2016 hebben we de resterende
uitgevoerde interne controle werkzaamheden beoordeeld. Hierbij hebben we in samenspraak met uw medewerkers
geconcludeerd dat er nog een verbeterslag dient te worden gemaakt op het gebied van planning én vastlegging. Deze
constatering onderschrijft de organisatie.

2.8
CONTROLEVERSCHILLEN

Tijdens onze controle zijn controleverschillen geconstateerd die de rapporteringstolerantie ad € 20.000 en de
goedkeuringstolerantie ad € 140.000 overschrijden.

Graag willen we u attenderen op het overleg met de belastingdienst inzake het juiste ‘BTW-regime’ voor het servicecentrum.
Het servicecentrum zou als ‘BTW ondernemer’ aangemerkt kunnen worden voor de activiteiten van de MER-OD en de MER-BV
met uitzondering van een aantal ondersteunende activiteiten voor het programma Sociaal Domein. De activiteiten van de MERSD zullen vermoedelijk voor een belangrijk deel onder de BTW vrijstelling vallen. De verwachting is overigens dat eventuele
transacties die hieruit volgen budgettair neutraal zullen gaan verlopen. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar de
paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Conform het door het Algemeen Bestuur d.d. 30 november 2016 vastgestelde normenkader vallen zowel de Europese
aanbestedingsrichtlijnen als het interne Inkoop- en aanbestedingsbeleid van het servicecentrum in scope van de
accountantscontrole. Derhalve is een spendanalyse uitgevoerd waarmee de naleving van voornoemde aanbestedingsrichtlijnen is
getoetst. Naar aanleiding van de uitgevoerde spendanalyse zijn controleverschillen geconstateerd. In meerdere gevallen blijkt
dat de interne en externe aanbestedingsrichtlijnen niet zijn nageleefd, danwel dat dit niet kan worden aangetoond. Hierbij gaat
het vooral om opdrachten inzake externe inhuur. De controleverschillen c.q. fouten inzake het niet naleven van de
aanbestedingsrichtlijnen bedragen circa € 3,8 miljoen (lasten 2016). Volledigheidshalve melden we dat de wet- en regelgeving
gedurende het jaar 2016 inzake de 2A/B diensten is aangepast. Ons is medegedeeld dat er een verbeterplan is opgesteld wat
gedeeld wordt met de directie en het dagelijks bestuur. Hierin wordt aandacht besteed aan onder andere: de rol van de inkoop
coördinator, het interne aanbestedingsbeleid en de onderlinge afstemming tussen de verplichtingen- en
contractenadministratie. Wij zullen ten tijde van de interim-controle 2017 de voortgang monitoren.
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2.9
DE WET NORMERING
TOPINKOMENS (WNT) IS
NAGELEEFD
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De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is met ingang van 2013 van toepassing
en vervangt tegelijkertijd de Wopt (Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens). Doelstelling van de
wet is te verhinderen dat instellingen in de publieke en semipublieke sectoren rechtens in staat zijn bovenmatige bezoldigingen
toe te kennen. Voor het servicecentrum geldt dat de leden van het Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en Directieteam als
topfunctionarissen worden aangemerkt. De algemene bezoldiging voor een topfunctionaris mag voor 2016 niet meer bedragen
dan € 179.000 per jaar. De externe accountant is belast met de controle op de naleving van de WNT door de instelling.
Overschrijding van de bezoldigingsnorm wordt aangemerkt als een onverschuldigde betaling, die door de topfunctionaris
terugbetaald moet worden aan de instelling. Gebeurt dit niet, dan is BDO als accountant wettelijk verplicht om bij het
ministerie melding te doen van deze onverschuldigde betaling. Wij hebben tevens een meldingsplicht indien u geen of onjuiste
gegevens heeft gepubliceerd in de jaarrekening. Wij hebben vastgesteld dat de bezoldigingen over 2016 van het servicecentrum
niet strijdig zijn met de WNT en dat de jaarrekening 2016 van het servicecentrum voldoet aan de publicatieverplichtingen van
de WNT.

BIJLAGE A ONZE CONTROLE
SCOPING: DOEL EN
OBJECT VAN DE
CONTROLE

Met de opdrachtbevestiging van 30 januari 2017 heeft u ons opdracht gegeven tot het controleren van de jaarrekening 2016. De
reikwijdte van onze controle staat omschreven in de opdrachtbevestiging. Er is gedurende het verloop van de controle op geen
enkele wijze sprake geweest van een beperking in de reikwijdte van onze controle.
Naast




de opdrachtbevestiging zijn bepalend voor onze controle:
Het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado).
Uw verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie.
Het door het algemeen bestuur vastgestelde controleprotocol en normenkader d.d. 30 november 2016.

Tijdens de uitvoering van de controleplanning hebben zich geen wijzigingen van materieel belang in de reikwijdte
voorgedaan. Wij achten de reikwijdte van onze controle voor 2016 voldoende voor de doelstelling van onze controle.
OPDRACHT EN
CONTROLEAANPAK

Wij hebben de jaarrekening gecontroleerd conform de met u gemaakte afspraken in de opdrachtbevestiging d.d. 30 januari 2017.
Tevens beoordeelden wij de verenigbaarheid van de overige gegevens en het jaarverslag met de jaarrekening en of deze geen
materiële afwijkingen bevatten op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins.
Voor accountantscontrole gelden inherente beperkingen, die zijn uiteengezet in de opdrachtbevestiging.
Onze controleaanpak is gebaseerd op een risicogerichte benadering. Deze aanpak gaat uit van een risicoanalyse op
transactiestromen, zoals verkoopactiviteiten en personeelszaken. Daarnaast worden bedrijfsrisico’s beoordeeld die voortvloeien uit
de strategie en operaties van het servicecentrum. In de risicoanalyse hebben wij beoordeeld in hoeverre de onderkende risico’s van
invloed kunnen zijn op de jaarrekening. De risico’s met een hoge waarschijnlijkheid van het zich voordoen en mogelijk materiële
impact hebben in onze controle meer aandacht gehad. Deze risico’s betreffen:

Management override of controls; dit risico is van invloed op de gehele jaarrekening

IT-onbeheerste wijzigingen; dit risico is van invloed op de gehele jaarrekening

IT-ongeautoriseerde handelingen in systeem; dit risico is van invloed op de gehele jaarrekening

MATERIALITEIT

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze,
afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening
nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van
onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Bij onze controlewerkzaamheden hebben wij als uitgangspunt de door het algemeen bestuur vastgestelde toleranties gehanteerd.
Het algemeen bestuur heeft ons daarbij opgedragen om bij onze oordeelsvorming en rapportering uit te gaan van de hierna
vermelde goedkeurings- en rapporteringstolerantie.
Op basis van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en onze professionele oordeelsvorming hebben wij de
materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 140.000. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke
afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn.
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Goedkeuringstoleranties
Fouten

1% van het totaal van de lasten inclusief dotaties reserves

€ 140.000

Onzekerheden

3% van het totaal van de lasten inclusief dotaties reserves

€ 420.000

Rapportagetoleranties
De rapporteringstolerantie voor fouten en onzekerheden is, conform uw controleprotocol, door het
algemeen bestuur vastgesteld op € 20.000.
CONTINUÏTEIT

De waarderingen in de jaarrekening van het servicecentrum zijn gebaseerd op de veronderstelling dat de dienst als geheel in
continuïteit zal worden voortgezet. De inschatting of een duurzame voortzetting mogelijk is, inclusief de eventueel in de
jaarrekening op te nemen toelichting, is de wettelijke verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur. Als accountant beoordelen
wij de aanvaardbaarheid van de door het dagelijks bestuur ingeschatte mogelijkheden tot een duurzame voortzetting. Wij vinden
deze inschatting aanvaardbaar.

ONAFHANKELIJKHEID

Nederlands recht en overige beroepsregels, zoals de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO), vereisen dat wij onafhankelijk zijn ten opzichte van onze controle cliënten. Wij zijn van mening dat door ons is
voldaan aan deze eisen.
Wij bevestigen dat we geen giften hebben gegeven aan dan wel aangenomen van de onderneming of haar personeel. Wij hebben de
overige dienstverlening naast de controle van de jaarrekening beoordeeld aan de hand van onze beroepsregels en hebben
geconcludeerd dat het type dienstverlening en de vergoeding onze onafhankelijkheid niet beïnvloeden.

FRAUDE EN NONCOMPLIANCE

Onze controle is niet specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Bij de planning voor de jaarrekeningcontrole, houden wij
rekening met het risico dat de jaarrekening als gevolg van fraude en onregelmatigheden onjuistheden van materieel belang zou
kunnen bevatten. Daarnaast hebben wij beoordeeld in hoeverre sprake kan zijn van een risico omtrent corruptie.
Eén van de door ons uitgevoerde maatregelen is het bespreken van de mogelijke frauderisico’s en mogelijke fraudesituaties op
verschillende niveaus binnen de onderneming. Hiertoe hebben wij de mogelijke frauderisico’s en de mogelijke fraudesituaties
besproken met de directie. Hieruit zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. Wij hebben in de managementletter geadviseerd
een fraude-risicoanalyse op te stellen. Bij de jaarrekeningcontrole hebben we geconstateerd dat u deze nog niet heeft opgesteld.

GEAUTOMATISEERDE
GEGEVENSVERWERKING
EN BEVEILIGING
PERSOONSGEGEVENS
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Ingevolge artikel 2:393, lid 4 BW, dient de accountant in zijn verslag aandacht te besteden aan de bevindingen met betrekking tot
de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking. Onze jaarrekeningcontrole is gericht op het
geven van een oordeel omtrent de jaarrekening zelf en is niet primair gericht op het doen van uitspraken omtrent de
betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking als geheel of van onderdelen daarvan.
Wij hebben de automatiseringsorganisatie van het servicecentrum uitsluitend in het kader van de jaarrekeningcontrole beoordeeld.
Bij de controle 2016 hebben wij vastgesteld dat we nog niet hebben kunnen steunen op de ‘algemene computer controls’ van de
digitale workflow inzake Key2Financiën. Derhalve hebben we aanvullend gegevensgerichte werkzaamheden dienen te verrichten. De
bevindingen inzake de ITGC’s hebben betrekking op de aspecten continuïteit, wijzigingsbeheer en logische toegangsbeveiliging.

Aan de Raad van de gemeente Maasgouw
Postbus 7000
6050 AA Maasbracht

Echt, 12 juli 2017

Afdeling / team:
Onderwerp:
Behandeld door:

Directiesecretariaat
Jaarrekening 2016 - accountantsverslag
Belinda Bakkes

Geachte Gemeenteraad,
U heeft in april van dit jaar de jaarrekening 2016 van het Servicecentrum MER ontvangen.
In de begeleidende brief hebben wij aangegeven dat de accountant nog bezig was met de controle en
wij het accountantsverslag 2016, zodra dat in ons bezit was, zouden toesturen. Betreffend verslag treft u
bijgevoegd aan.
Zoals u in het accountantsverslag kunt lezen is onze jaarrekening 2016 getrouw, maar niet rechtmatig.
Het afkeurende oordeel op het gebied van rechtmatigheid wordt veroorzaakt door geconstateerde
fouten in het naleven van de interne c.q. Europese aanbestedingsregels. Deze bestaan uit 2 categorieën:
 het feitelijk niet naleven van de regels;
 het niet kunnen aantonen of de regels zijn nageleefd.
Ten aanzien van de eerste categorie merken wij op dat in juli 2016 de aanbestedingsregelgeving is
gewijzigd, waardoor inhuur van personeel geen van Europese aanbesteding uitgezonderde dienst meer
is. Dit heeft bijvoorbeeld als gevolg dat verlenging van in het verleden ingezette inhuur in 2016 kon
leiden tot overschrijding van de Europese aanbestedingsnorm. Hier hebben wij onvoldoende rekening
mee gehouden.
Daarnaast vormt inkoop van maatwerkoplossingen voor gegevensuitwisseling tussen
softwarepakketten en de daarvoor benodigde updates een punt van aandacht. De ICT-omgeving is een
complex samenspel van softwarepakketten, maatwerkoplossingen, koppelingen en updates. Deze
kunnen vaak niet los van elkaar worden gezien, waardoor inkoop vaak gebeurt op basis van afspraken
uit het verleden en op basis van offertes voor uitbreiding, aanvullingen, updates, onderhoud en
opleiding m.b.t. de aanwezige software. Dit om het risico van niet-functioneren te vermijden.
Deze inkoop is momenteel niet via het controleprotocol en niet via de risicoparagraaf uitgezonderd van
het accountantsoordeel.
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Naar aanleiding van het accountantsverslag 2016 hebben wij de directie opdracht gegeven een plan van
aanpak op te stellen om zodanige verbeteringen te bewerkstelligen dat de jaarrekening 2017 door de
accountant als getrouw en rechtmatig zal worden beoordeeld.
Vooruitlopend op dit plan van aanpak zijn al enkele praktische stappen ondernomen: inkoop- en
aanbestedingsregels en de rol van de inkoopadviseur zijn nogmaals onder de aandacht gebracht, de
verplichtingenadministratie wordt gevuld en er wordt gewerkt aan de opzet van een
contractadministratie.
Het Algemeen Bestuur heeft de jaarrekening 2016 op 12 juli 2017 ongewijzigd vastgesteld.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van het Servicecentrum MER

G. van Balkom
directeur

S. Strous
voorzitter
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Aan de Raad van de gemeente Roerdalen
Postbus 6099
6077 ZH St. Odiliënberg
Echt, 12 juli 2017

Afdeling / team:
Onderwerp:
Behandeld door:

Directiesecretariaat
Jaarrekening 2016 - accountantsverslag
Belinda Bakkes

Geachte Gemeenteraad,
U heeft in april van dit jaar de jaarrekening 2016 van het Servicecentrum MER ontvangen.
In de begeleidende brief hebben wij aangegeven dat de accountant nog bezig was met de controle en
wij het accountantsverslag 2016, zodra dat in ons bezit was, zouden toesturen. Betreffend verslag treft u
bijgevoegd aan.
Zoals u in het accountantsverslag kunt lezen is onze jaarrekening 2016 getrouw, maar niet rechtmatig.
Het afkeurende oordeel op het gebied van rechtmatigheid wordt veroorzaakt door geconstateerde
fouten in het naleven van de interne c.q. Europese aanbestedingsregels. Deze bestaan uit 2 categorieën:
 het feitelijk niet naleven van de regels;
 het niet kunnen aantonen of de regels zijn nageleefd.
Ten aanzien van de eerste categorie merken wij op dat in juli 2016 de aanbestedingsregelgeving is
gewijzigd, waardoor inhuur van personeel geen van Europese aanbesteding uitgezonderde dienst meer
is. Dit heeft bijvoorbeeld als gevolg dat verlenging van in het verleden ingezette inhuur in 2016 kon
leiden tot overschrijding van de Europese aanbestedingsnorm. Hier hebben wij onvoldoende rekening
mee gehouden.
Daarnaast vormt inkoop van maatwerkoplossingen voor gegevensuitwisseling tussen
softwarepakketten en de daarvoor benodigde updates een punt van aandacht. De ICT-omgeving is een
complex samenspel van softwarepakketten, maatwerkoplossingen, koppelingen en updates. Deze
kunnen vaak niet los van elkaar worden gezien, waardoor inkoop vaak gebeurt op basis van afspraken
uit het verleden en op basis van offertes voor uitbreiding, aanvullingen, updates, onderhoud en
opleiding m.b.t. de aanwezige software. Dit om het risico van niet-functioneren te vermijden.
Deze inkoop is momenteel niet via het controleprotocol en niet via de risicoparagraaf uitgezonderd van
het accountantsoordeel.
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Naar aanleiding van het accountantsverslag 2016 hebben wij de directie opdracht gegeven een plan van
aanpak op te stellen om zodanige verbeteringen te bewerkstelligen dat de jaarrekening 2017 door de
accountant als getrouw en rechtmatig zal worden beoordeeld.
Vooruitlopend op dit plan van aanpak zijn al enkele praktische stappen ondernomen: inkoop- en
aanbestedingsregels en de rol van de inkoopadviseur zijn nogmaals onder de aandacht gebracht, de
verplichtingenadministratie wordt gevuld en er wordt gewerkt aan de opzet van een
contractadministratie.
Het Algemeen Bestuur heeft de jaarrekening 2016 op 12 juli 2017 ongewijzigd vastgesteld.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van het Servicecentrum MER

G. van Balkom
directeur

S. Strous
voorzitter
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Aan de Raad van de gemeente Echt-Susteren
Postbus 450
6100 AL ECHT

Echt, 12 juli 2017

Afdeling / team:
Onderwerp:
Behandeld door:

Directiesecretariaat
Jaarrekening 2016 - accountantsverslag
Belinda Bakkes

Geachte Gemeenteraad,
U heeft in april van dit jaar de jaarrekening 2016 van het Servicecentrum MER ontvangen.
In de begeleidende brief hebben wij aangegeven dat de accountant nog bezig was met de controle en
wij het accountantsverslag 2016, zodra dat in ons bezit was, zouden toesturen. Betreffend verslag treft u
bijgevoegd aan.
Zoals u in het accountantsverslag kunt lezen is onze jaarrekening 2016 getrouw, maar niet rechtmatig.
Het afkeurende oordeel op het gebied van rechtmatigheid wordt veroorzaakt door geconstateerde
fouten in het naleven van de interne c.q. Europese aanbestedingsregels. Deze bestaan uit 2 categorieën:
 het feitelijk niet naleven van de regels;
 het niet kunnen aantonen of de regels zijn nageleefd.
Ten aanzien van de eerste categorie merken wij op dat in juli 2016 de aanbestedingsregelgeving is
gewijzigd, waardoor inhuur van personeel geen van Europese aanbesteding uitgezonderde dienst meer
is. Dit heeft bijvoorbeeld als gevolg dat verlenging van in het verleden ingezette inhuur in 2016 kon
leiden tot overschrijding van de Europese aanbestedingsnorm. Hier hebben wij onvoldoende rekening
mee gehouden.
Daarnaast vormt inkoop van maatwerkoplossingen voor gegevensuitwisseling tussen
softwarepakketten en de daarvoor benodigde updates een punt van aandacht. De ICT-omgeving is een
complex samenspel van softwarepakketten, maatwerkoplossingen, koppelingen en updates. Deze
kunnen vaak niet los van elkaar worden gezien, waardoor inkoop vaak gebeurt op basis van afspraken
uit het verleden en op basis van offertes voor uitbreiding, aanvullingen, updates, onderhoud en
opleiding m.b.t. de aanwezige software. Dit om het risico van niet-functioneren te vermijden.
Deze inkoop is momenteel niet via het controleprotocol en niet via de risicoparagraaf uitgezonderd van
het accountantsoordeel.

Pagina 1 van 2

Naar aanleiding van het accountantsverslag 2016 hebben wij de directie opdracht gegeven een plan van
aanpak op te stellen om zodanige verbeteringen te bewerkstelligen dat de jaarrekening 2017 door de
accountant als getrouw en rechtmatig zal worden beoordeeld.
Vooruitlopend op dit plan van aanpak zijn al enkele praktische stappen ondernomen: inkoop- en
aanbestedingsregels en de rol van de inkoopadviseur zijn nogmaals onder de aandacht gebracht, de
verplichtingenadministratie wordt gevuld en er wordt gewerkt aan de opzet van een
contractadministratie.
Het Algemeen Bestuur heeft de jaarrekening 2016 op 12 juli 2017 ongewijzigd vastgesteld.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van het Servicecentrum MER

G. van Balkom
directeur

S. Strous
voorzitter
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College van Gedeputeerde Staten Provincie Limburg
Afdeling Bedrijfsvoering, cluster Financiën
Mevrouw M.A.P. Schins
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Echt, 12 juli 2017
Afdeling:
Onderwerp:
Behandeld door:
Telefoonnummer:

Directiesecretariaat Servicecentrum MER
jaarrekening 2016 en begroting 2018 met meerjarenraming 2019-2021 van
het Servicecentrum MER
Belinda Bakkes
0475-478770

Geacht College,
Hierbij treft u aan de jaarrekening 2016 en de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 van
het Servicecentrum MER. Deze zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 12 juli 2017.
Tevens treft u aan het accountantsverslag 2016. De accountant heeft een goedkeurende verklaring
afgegeven op het gebied van getrouwheid, maar niet op het gebied van rechtmatigheid.
Wij hebben inmiddels al enkele praktische acties doorgevoerd en er wordt een plan van aanpak
opgesteld en uitgevoerd om de processen op het gebied van inkoop- en aanbesteding te verbeteren en
te borgen.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van het Servicecentrum MER,

G. van Balkom
directeur

S. Strous
voorzitter
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Voorstel Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
12 juli 2017
Van:

Voorstel tot vaststelling kaders voor Risicomanagement
Dagelijks Bestuur Servicecentrum MER

Samenvatting:

In artikel 17, lid 3 van de GR MER is opgenomen dat de begroting,
jaarrekening en jaarverslag dienen te voldoen aan het bepaalde in het
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Het
BBV schrijft een verplichte paragraaf weerstandsvermogen en
risicobeheersing voor. Voorafgaand hieraan moeten we de kaders voor het
risicomanagement bepalen. In deze kaders wordt ingegaan op de
uitgangspunten, afbakening tussen gemeenten en Servicecentrum,
methodiek, inbedding, weerstandsvermogen, financiële kengetallen en
evaluatie.

Voorstel:

Het Algemeen Bestuur besluit:
De kaders voor het risicomanagement vast te stellen.

Bijlagen:

Bijgevoegd:
Kaders voor Risicomanagement

Inleiding:
In artikel 17, lid 3 van de GR MER is opgenomen dat de begroting, jaarrekening en jaarverslag dienen te voldoen
aan het bepaalde in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Het BBV schrijft
een verplichte paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing voor.
Voordat er in het Servicecentrum aan de slag wordt gegaan met bepaling van weerstandsvermogen op basis van
de risico’s en risico-inventarisaties en analyses worden uitgevoerd, een nota reserves en voorzieningen wordt
opgesteld, moeten we eerst bepalen hoe we willen omgaan met risicomanagement in het Servicecentrum. Dit
hebben we bepaald in de kaders risicomanagement.
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Centrale vraag:
Hoe geven we vorm aan risicomanagement in het Servicecentrum MER?
Oplossingsrichting(en):
De kaders voor het risicomanagement zijn in de bijlage toegevoegd. We kiezen ervoor om bij de start van
risicomanagement te focussen op de onderbouwing van het weerstandsvermogen.
Risico’s in de gemeenten en in het Servicecentrum zijn verknoopt. We willen we dat risicomanagement van
de gemeenten en het Servicecentrum complementair zijn. In overleg met de gemeenten hebben we
hiervoor de volgende kaders opgesteld.
 Risico’s beleid en gemeentelijke projecten maken geen onderdeel uitmaken van het
risicomanagement van het Servicecentrum;
 Risico’s met betrekking tot de uitvoering maken onderdeel uit van het risicomanagement van het
Servicecentrum en van de drie gemeenten voor zover het hun aandeel betreft;
 Risico’s met betrekking tot bedrijfsvoerings-projecten maken onderdeel uit van het
risicomanagement van het Servicecentrum en van de gemeenten voor zover het hun aandeel
betreft.
We kiezen voor de methodiek “risicogestuurd werken” omdat deze goed aansluit bij de ontwikkelingen in
het Servicecentrum. Methode hanteert 6 processtappen:
 Doelen bepalen;
 Risico’s identificeren;
 Risico’s classificeren;
 Risico’s beheersen;
 Risicobeheersmaatregelen evalueren;
 Informatie overdragen.
Omdat het risicomanagement in het Servicecentrum zich in de beginfase bevindt, hanteren we bij de
procestap risico-classificatie een drietal kans-klassen (i.p.v. de vaak gebruikte 5). Verder rapporteren we
over het totaal van de risico’s in de P&C producten en differentiëren hier nog niet in. We verwachten
hierdoor een beter zicht te krijgen op het risicoprofiel van het Servicecentrum.
Bij de implementatie van de risicomanagement kaders onderscheiden we drie rollen: de inhoudelijke rol,
de aanjagende rol en de coördinerende/ondersteunende rol. De eerste twee rollen worden bij de drie
afdelingen in het Servicecentrum belegd, de laatste rol bij het directiesecretariaat. De coördinatierol houdt
tevens in het nemen van voortouw in het risicomanagementproces. Het identificeren en classificeren vindt
zoveel mogelijk plaats met verschillende partijen.
Het weerstandsvermogen dient evenals het risicomanagement complementair te zijn aan het
weerstandsvermogen van de gemeente. Het weerstandsvermogen dat betrekking heeft op de continuïteit
van de bedrijfsvoering van en de dienstverlening door het Servicecentrum, maakt onderdeel uit van de
begroting van het Servicecentrum.
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We kiezen voor een weerstandsvermogen met de classificatie voldoende. Dit betekent dat het
Servicecentrum MER precies genoeg middelen heeft om haar risico’s financieel af te dekken.
De kaders van het risicomanagement worden na 2 jaar, voorafgaand aan de begroting 2021 geëvalueerd.
Financiën:
Dit voorstel heeft geen directe financiële consequenties. De implementatie van risicomanagement zoals
geformuleerd in het voorstel kan wel financiële consequenties hebben.
Risico’s:
Het niet akkoord gaan met dit voorstel gaat gepaard met o.a. risico’s:
 Geen gestructureerde aanpak in beeld brengen risico’s en daarom geen overzicht op de risico’s en
geen zicht op de mogelijke (financiële) gevolgen.
 Het niet kunnen bepalen van het weerstandsvermogen.
 Onduidelijkheid over welke organisatie die financiële gevolgen van een risico dat zich voordoet
moet dragen.

Communicatie:
Na besluitvorming in het Algemeen Bestuur zal het voorstel worden geplaatst op intranet onder belangrijke
documenten.
Bij de implementatie van de kaders risicomanagement, zal bij het uitzetten van het proces vanzelfsprekend
worden gecommuniceerd over risicomanagement.

Voorstel:
Voorgesteld wordt de kaders voor het risicomanagement vast te stellen.
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1. Aanleiding
In artikel 17, lid 3 van de GR MER is opgenomen dat de begroting, jaarrekening en jaarverslag dienen
te voldoen aan het bepaalde in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
(BBV). Het BBV schrijft een verplichte paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing voor.
In de GR-MER is tevens aangegeven dat er niet meer reserves kunnen worden opgebouwd dan in het
uiterste geval noodzakelijk is. In de financiële verordening (2013) van het Servicecentrum MER is
opgenomen dat het Servicecentrum een nota reserves en voorzieningen opstelt. Dit is in financiële
en beleidsmatige kaders 2017 bekrachtigd.
Het is overigens niet verplicht voor een GR om een algemene reserve te hebben. Er zijn voorbeelden
van GR-en die bewust er voor kiezen om zelf geen algemene reserve te vormen, maar op basis van
een risicoberekening aan de deelnemers aangeven welk deel van hun reserve beschikbaar gehouden
moet worden voor eventuele risico’s van de GR.
In het bedrijfsplan van de omgevingsdienst (2012) is uitgewerkt dat de omgevingsdienst een reserve
van 3% van de salarislasten bedraagt met een maximum van € 100.000. Gedurende 2016 heeft een
dotatie van €30.000 plaatsgevonden, door resultaatbestemming bij de jaarrekening 2015, waardoor
de algemene reserve €130.000 bedraagt.
Inmiddels bestaat het Servicecentrum naast de Omgevingsdienst uit de afdeling Sociaal Domein en
de afdeling Bedrijfsvoering. Er zal opnieuw moeten worden bekeken wat een reëel
weerstandsvermogen voor het Servicecentrum is in relatie tot de mogelijk risico’s.
Voordat er in het Servicecentrum aan de slag wordt gegaan met bepaling van weerstandsvermogen
op basis van de risico’s en risico-inventarisaties en analyses worden uitgevoerd, een nota reserves en
voorzieningen wordt opgesteld, moeten we eerst bepalen hoe we willen omgaan met
risicomanagement in het Servicecentrum.
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2. Uitgangspunten risicomanagement
Risicomanagement is een breed begrip dat verschillende doelen dient. Hieronder worden deze
doelen opgesomd.






Voldoen aan wet en regelgeving en onderbouwing van het weerstandvermogen;
Inzicht en overzicht krijgen in de risico’s van het Servicecentrum;
Managen van de risico’s door beheersmaatregelen in kaart te brengen;
Stimuleren en vergroten risicobewustzijn binnen het Servicecentrum;
Inzicht en grip krijgen op de interne organisatie.

Het Servicecentrum is een jonge organisatie waar de drie afdelingen in het Servicecentrum gefocust
zijn op hun ontwikkeling, in verschillende stadia. Ook het Servicecentrum als geheel is in
(door)ontwikkeling. We willen een risicomanagement dat ons helpt om te gaan met onzekerheden in
onze veranderende organisatie.
Om in deze omstandigheid risicomanagement succesvol toe te passen hanteren we de volgende
uitgangspunten.


Focus risicomanagement op voldoen wet en regelgeving en onderbouwing
weerstandsvermogen
Dit betekent dat we de risico’s, de beheersingsmaatregelen in beeld moeten hebben om de
restrisico’s te bepalen. De restrisico’s hebben we nodig om het weerstandsvermogen te
bepalen. Dus we willen nadrukkelijk de koppeling leggen met de effecten van de risico’s voor
het weerstandsvermogen. We focussen dus op risico’s met een financiële impact.



“Keep it simple”
We kiezen voor een risicomanagement methode die wordt geïntegreerd in bestaande
werkprocessen. In plaats van een methodiek die een nieuw systeem introduceert.



Aansluiten bij de Planning en Control-cyclus
Medewerkers zijn in hun werk dagdagelijks bezig met het maken van afwegingen op basis
van risico’s. Het totaal overzicht van negatieve financiële risico’s wordt jaarlijks gemeld en
hierover wordt gerapporteerd in de P&C cyclus van het Servicecentrum, in de paragraaf
weerstandsvermogen en risicobeheer. We bedden risicomanagement dus zoveel mogelijk in
P&C cyclus.



Inbedding
De cyclus van risicomanagement te ontwerpen, te verankeren en in te bedden in het
Servicecentrum, waarbij de inhoudelijke en de aanjagende rollen bij de 3 afdeling worden
belegd, en de ondersteunende rol bij het directiesecretariaat.
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3. Afbakening risicomanagement Servicecentrum en gemeenten
Het Servicecentrum is een uitvoeringsorganisatie van de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en
Roerdalen. Het Servicecentrum is van en voor onze eigenaar-gemeenten. De gemeenten stellen het
beleid vast en het Servicecentrum voert dit beleid vervolgens uit. Dit betekent dat de risico’s sterk
verknoopt zijn op het gemeentelijk en het niveau van het samenwerkingsverband.
Hier proberen we deze knoop te ontwarren zodat risicomanagement bij de gemeenten en het
Servicecentrum complementair zijn.
Risico’s beleid en gemeentelijke projecten
Het Servicecentrum is een uitvoeringsorganisatie. De begroting van het Servicecentrum bestaat
grotendeels uit personeelslasten. Het beleid en gemeentelijke projecten worden bepaald door de
gemeenten. De risico’s die gepaard gaan met beleidsmatige keuzes van de gemeenten en de lokale
projecten worden dan ook gedragen door de betreffende gemeente. Deze risico’s worden niet
meegenomen maken geen onderdeel uit van het risicomanagement in het Servicecentrum1.
Risico’s uitvoering
Het Servicecentrum is een uitvoeringsorganisatie en kent een andersoortig risicoprofiel dan de
gemeenten. Enerzijds worden risico’s bepaald door exogene factoren als economische ontwikkeling
of veranderende wetgeving en anderzijds liggen de risico’s met name aan de bedrijfsvoerings-kant.
Deze risico’s kunnen consequenties hebben voor zowel het bereiken van de doelen van het
Servicecentrum als dat van de drie gemeenten. Deze risico’s maken onderdeel uit van het
risicomanagement Servicecentrum en van de drie gemeenten voor zover het hun aandeel betreft.
Ten aanzien van deze uitvoerings-risico’s dient te worden bepaald of het weerstandvermogen
hiervoor wordt opgebouwd bij de gemeenten of het Servicecentrum.
Risico’s bedrijfsvoerings-projecten
Het Servicecentrum voert in opdracht van de drie gemeenten en het Servicecentrum MER grote
bedrijfsvoerings-projecten uit op het gebied van I&A en DIV. Ook hiervoor geldt dat de projectrisico’s consequenties kunnen hebben voor zowel het bereiken van de doelen van het
Servicecentrum als dat van de drie gemeenten. Daarnaast zijn er ook interne bedrijfsvoeringsprojecten zoals bijvoorbeeld de transformatie van een afdeling.
Deze risico’s maken onderdeel uit van het risicomanagement Servicecentrum én van de drie
gemeenten voor zover het hun aandeel betreft . Ten aanzien van deze projectenrisico’s dient te
worden bepaald of het weerstandvermogen hiervoor wordt opgebouwd bij de gemeenten of het
Servicecentrum.
In de paragraaf over het weerstandsvermogen vindt de afweging plaats over de positie van het
weerstandsvermogen.
Risico
Risico’s beleidskeuzes en gemeentelijke projecten
Risico’s uitvoering
Risico bedrijfsvoerings-projecten

Risico onderdeel risicomanagement SC
Nee
Ja
Ja

1

Deze risico’s kunnen wel in beeld worden gebracht door het Servicecentrum. In de UPs van de
omgevingsdienst gebeurt dit onder de noemer bestuurlijke restrisico’s.
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4. Risicomanagement methodiek
We kiezen voor de methode “Risicogestuurd werken” (Van Staveren) , omdat deze methode goed
aansluit bij de ontwikkelingen in het Servicecentrum en de door ons geformuleerde uitgangspunten.
De methodiek met als doel ‘Slim omgaan met onzekerheid door risicogestuurd werken’ erkent het
organisatielandschap waarin het Servicecentrum zich bevindt: “veranderingen in organisaties
vanwege de dynamiek van de buitenwereld, de talrijke onzekerheden van professionals en managers
om ondanks al die veranderingen en onzekerheden toch hun doelstellingen te realiseren”.
Enkele definities
Risicomanagement
Risicomanagement is doelgericht, expliciet gestructureerd, communicerend en continu omgaan met
risico’s.
Onzekerheid
Onzekerheid is onvolledige zekerheid die wordt veroorzaakt door onvermijdelijke variatie en/of
gebrek aan informatie.
Risico
Een onzekere gebeurtenis met oorzaken, een kans van optreden en effecten op doelstellingen. In
onderstaande tabel wordt dit schematisch weergegeven.
Oorzaak risico
Mens
Organisatie
Technologie
Regulering
Sector
Politiek, pers, publiek

Kans Risico

Gevolg risico
Tijd
Geld
Veiligheid
Kwaliteit
Reputatie
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Zes generieke risicoprocesstappen
In deze methode zijn risicomanagementmethoden gefilterd op de essentie (keep it simple), en dat
leidt tot de volgende 6 risicoprocesstappen.

Procestap 1: doelen bepalen
Dit zijn allerlei doelen, op strategisch tactisch en operationeel niveau.
Bij de inventarisatie van de risico’s ligt in eerste instantie de focus zoveel mogelijk op strategische
risico’s. Om de risico’s in relatie tot de doelstellingen van het Servicecentrum en de afdelingen te
zien, geldt als uitgangspunt de doelen zoals geformuleerd in de planning en control cyclus.
Processtap 2: risico’s identificeren
In deze stap wordt worden alle voorziene risico’s in beeld gebracht die een impact kunnen hebben
op het doel. Om zoveel mogelijk risico’s in beeld te krijgen worden bij risico-identificatie
verschillende partijen betrokken.
Processtap 3: risico’s classificeren
Het classificeren van risico’s is geen hogere wiskunde. Het gaat om een inschatting die vaak lastig te
maken is. De kans van het optreden wordt ingeschat, evenals de effecten. Omdat medewerkers een
verschillende risicoperceptie hebben, organiseren we ook hier zoveel mogelijk diversiteit bij de
inschatting om zo de kwaliteit van de inschattingen positief te beïnvloeden.
Onderstaand zijn de tabellen met kans en gevolg klassen gevoegd, die we bij de risico classificatie
gebruiken. Hiermee kunnen we de risico’s financieel vertalen.
Processtap 4: risico’s beheersen
Dit gaat over de kans van optreden van een risico te verkleinen of weg te nemen, of de gevolgen te
beperken of compenseren. Er zijn vijf generieke risico strategieën:
 Vermijden: dit houdt in dat het beleid of activiteit waar een risico door ontstaat, wordt
beëindigd, op een andere manier wordt vorm gegeven of geen beleid gestart wordt dat een
expliciet risico met zich meebrengt;
 Beperken: Het nemen van maatregelen om de kans dat een risico zich voordoet te
verkleinen;
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Delen: het verzekeren of uit besteden van risico’s;
Accepteren: als een risico niet wordt vermeden, verminderd, overgedragen of kan worden
beheerst, wordt een risico geaccepteerd. Een eventuele schade moet kunnen worden
opgevangen door de weerstandscapaciteit. Dit betekent niet dat het risico niet
beïnvloedbaar is en daarom maar geaccepteerd moet worden.
Overdragen; Door het risico af te dekken door een verzekering of over de dragen aan een
andere partij.

Op basis van de gekozen beheersingsstrategie wordt het restrisico berekend (risico – effecten
beheersmaatregelen). Dit restrisico vormt de basis voor de bepaling van de weerstandsvermogen.

Gevolg-klassen
Impact
Risico
score
1

2

3

4

5

Als dit risico zich voordoet, wat zou het voor effect hebben op het
realiseren van de doelstellingen van het Servicecentrum MER?

Verwachte financiële omvang

Zeer laag
De impact van het risico zal, indien het zich voordoet het behalen van
de doelstellingen van het Servicecentrum niet verhinderen
Laag
De impact van dit risico zal, indien het zich voordoet het behalen van
de doelstellingen van het Servicecentrum in mindere mate
verhinderen.
Gemiddeld
de impact van dit risico zal, indien het zich voordoet het behalen van
de doelstellingen van het Servicecentrum in belangrijke mate
verhinderen.
Hoog
de impact van dit risico zal, indien het zich voordoet het behalen van
de doelstellingen van het Servicecentrum in belangrijke mate
verhinderen.
Zeer hoog
de impact van dit risico zal, indien het zich voordoet het behalen van
de doelstellingen van het Servicecentrum in belangrijke mate
verhinderen.

< € 25.000

€ 25.000 - € 100.000

€ 100.000 - € 500.000

€ 500.000 - € 1000.000

> € 1000.000

Kans-klassen
Score
op
kans
1
2
3

Hoe waarschijnlijk is het dat het risico zich voor zal doen (bij
afwezigheid van beheersmaatregelen)?

Kans

De kans is klein
De kans is 50/50
De kans is groot

(1-40%)
(40-60%)
(60-95%)

De risico’s kunnen worden weergegeven met een risicokaart. Door het vermenigvuldigen van de kans
x gevolg klassen kan per risico een zogenaamde risicoscore worden uitgerekend. Deze risicoscore is
een maatstaf voor de potentiële impact van het risico.
Op basis hiervan kunnen de risico’s worden gerangschikt, waarbij geldt dat risicoscore > 9 urgent,
7<9 hoog, 4< 6, gemiddeld en 1< 3 laag is.
Omdat we in ons in de startfase bevinden hebben we het aantal kansklasssen gereduceerd van 5
naar 3 categorieën ter vereenvoudiging.
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Verder rapporteren we over het totaal van risico’s in de P&C producten en differentiëren we hier nog
niet in. Op deze manier krijgt ook ons bestuur en onze eigenaar-gemeenten een goed beeld van het
risicoprofiel van het Servicecentrum.

Rangschikking risico’s
<€25.000

Klein
50/50
Groot

1
2
3

1
1
2
3

25.000 –
100.000
2
2
4
6

100.000 –
500.000
3
3
6
9

€ 500.000 – €
1.000.000
4
4
8
12

> € 1.000.000
5
5
10
15

Processtap 5: risicobeheersmaatregelen evalueren
Jaarlijks worden de risicobeheersmaatregelen geëvalueerd. De voorgaande stappen worden
geregistreerd, en vormen de basis voor de evaluatie bij de jaarrekening van het Servicecentrum.
Door de risico evaluatie onderdeel uit te laten maken van de P&C cyclus worden de risico’s periodiek
beoordeeld, waardoor de kwaliteit van de schattingen toeneemt.
Processtap 6: Informatie overdragen
Dit is de stap van de periodieke risicorapportage. In het Servicecentrum vindt deze stap jaarlijks
plaats bij de jaarrekening.

5. Inbedding van risicomanagement in het Servicecentrum
De cyclus van risicomanagement dient te worden ingebed in de organisatie. We starten hier
laagdrempelig mee door de 6 risicomanagementstappen een structurele plek binnen de P&C cyclus
te geven. Integrale rapportage over de risico’s vindt plaats bij begroting en jaarrekening. In de
rapportages wordt melding gemaakt van risico’s die nieuw zijn of significant afwijken.
Drie verschillende rollen bij risicomanagement
De volgende rollen kunnen bij risicomanagement worden onderkend:
Inhoudelijke rol: Deze rol houdt in dat de medewerkers inhoudelijk de risico’s in kaart moeten
brengen en bedenken welke maatregelen getroffen zullen worden.
Ondersteunende en coördinerende rol: Naast de inhoudelijke beheersing van de risico’s zal het
proces van risicomanagement zelf moeten worden beheerst. Veelal wordt dan ook gekozen om naast
de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor risico’s een ondersteuningsfunctie ten behoeve van
risicomanagement in te stellen die voor het gehele project of de organisatie (instrumentele)
ondersteuning biedt. Vanuit deze ondersteuningsfunctie wordt ook de complementariteit bewaakt
tussen weerstandsvermogen gemeenten en Servicecentrum.
Aanjagende rol: tevens zal een persoon binnen de organisatie de rol van ‘risico-aanjager’ op zich
moeten nemen. Aan deze persoon is het de taak het gedachtegoed van risicomanagement te
verspreiden en risicomanagement te stimuleren bij de diverse verantwoordelijken. Ook zal hij/zij de
kwaliteit moeten bewaken bij de wijze waarop/de methode waarmee risico’s en maatregelen
worden geïnventariseerd en uitgevoerd.
De inhoudelijke en aanjagende rol leggen we neer bij de drie afdelingen, de ondersteunende en
coördinerende rol wordt uitgevoerd door het directiesecretariaat.
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6. Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit
Weerstandsvermogen
Risicomanagement is doelgericht, expliciet gestructureerd, communicerend en continu omgaan met
risico’s. Een risico is een onzekere gebeurtenis met oorzaken, een kans van optreden en effecten op
doelstellingen. Deze effecten kunnen financieel zijn. Bij het weerstandsvermogen ligt de focus op de
financiële gevolgen van de risico’s. Pas als een risico zich – ondanks de inspanningen op het gebied
van risicomanagement – toch voordoet en negatieve financiële gevolgen heeft voor het
Servicecentrum, komt het weerstandvermogen in beeld. Het weerstandsvermogen zijn alle middelen
en mogelijkheden waarover de organisatie beschikt of kan beschikken om de gevolgen van niet
begrote kosten te dekken zonder dat dit leidt tot aanpassing van bestaand beleid.
In hoeverre het Servicecentrum in staat is om financiële tegenvallers op te vangen hangt af van:
 De risico’s die het Servicecentrum loopt;
 De middelen die vrijgemaakt kunnen worden om risico’s op te vangen.
Hierbij zijn twee elementen belangrijk:
 Hoeveel middelen zijn nodig om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen? Dit noemen
de benodigde weerstandscapaciteit.
 Hoeveel middelen zijn beschikbaar op eventuele tegenvallers op te kunnen vangen? Dit
noemen we de beschikbare weerstandscapaciteit.
Weerstandsvermogen= Beschikbare weerstandscapaciteit
Benodigde weerstandscapaciteit

= 1,0 < 1,4 2

We kiezen voor een weerstandsvermogen met de waardering ‘voldoende’. Een uitkomst van 1,0
betekent dat de organisatie precies genoeg geld heeft om de risico’s financieel af te dekken. Er wordt
niet geopteerd voor een hogere waardering omdat dit zou impliceren dat de gemeenten een te hoog
deelnamebedrag betalen.
Bij het bepalen van de verwachte impact van risico’s moet onderscheid gemaakt worden tussen
risico’s met incidentele gevolgen en risico’s met structurele gevolgen. De verwachte impact van
risico’s met structurele gevolgen is in principe oneindig. Dit dient dan niet structureel te worden
opgevangen met het weerstandsvermogen, maar anderszins, bijvoorbeeld door aanpassingen in het
beleid.

2

De NAR en Universiteit Twente hanteren de volgende waarderingstabel ten behoeve van het
weerstandsvermogen > 2,0 uitstekend, 1,4<2,0 ruim voldoende, 1,0 < 1,4 voldoende, 0,8 < 1,0 matig, 0,6 < 0,8
onvoldoende en , 0,6 ruim onvoldoende.
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Afweging positionering weerstandsvermogen bij gemeenten en Servicecentrum MER
Waar leggen we de financiële buffer om het weerstandsvermogen van de risico’s op te kunnen
vangen? Bij de gemeenten of bij het Servicecentrum? 3
Voor en nadelen scenario’s positionering weerstandsvermogen
Positionering bij de gemeenten

Positionering in het Servicecentrum

Voordelen
Bevordering grip van gemeenten op SC

Voordelen
Continuïteit van de bedrijfsvoering

Stimulering begrotingsdiscipline SC

Continuïteit van de dienstverlening
Vermindering kans op begrotingstechnisch
onrechtmatigheid
Bevordering financiële zelfredzaamheid
Servicecentrum
Vermindering aantal begrotingswijzigingen

Nadelen
discontinuïteit van de bedrijfsvoering

Nadelen
Beleid Fiscaliteit vennootschapsbelasting,
omzetbelasting is in ontwikkeling, consequenties
(nog) niet helder

Discontinuïteit van de dienstverlening

Verminderd grip gemeenten op SC

Hoge kans op begrotingstechnische onrechtmatigheid

Kans op afname begrotingsdiscipline

Vermeerdering aantal begrotingswijzigingen

Op basis van de twee scenario’s wordt geadviseerd om het weerstandsvermogen dat betrekking
heeft op de continuïteit van de bedrijfsvoering en dienstverlening van het Servicecentrum, ook aan
te houden bij het Servicecentrum.
Het gaat hierbij dan om de risico’s uitvoering en risico’s projecten die gevolgen hebben voor de
bedrijfsvoering en dienstverlening van het Servicecentrum. De risico’s die dit voor de gemeenten
heeft maken onderdeel uit van het weerstandsvermogen van de gemeenten.
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Overigens staan de gemeenten op basis van de WGR financieel garant voor het Servicecentrum MER.
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Bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit
De maximale benodigde weerstandscapaciteit is een optelsom van de financiële restrisico’s. Dit is de
uitkomst van het risicomanagementproces. Soms wordt hierbij een minimumnorm opgeteld omdat
tegenvallers zich voor kunnen doen, die niet in beeld zijn gebracht in het risicomanagementproces.
Hier wordt niet voor gekozen omdat de situatie dat alle risico’s tegelijkertijd plaatsvinden
onwaarschijnlijk is en betekent dat het maximale bedrag ook de consequenties van onvoorziene
tegenvallers kan worden ingezet.
Bepaling van de beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit is het geheel van financiële middelen en mogelijkheden
waarover het Servicecentrum kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. In onderstaande
tabel is aangegeven welke elementen het weerstandsvermogen kan worden opgebouwd.
Omdat het weerstandsvermogen in het Servicecentrum in het Servicecentrum bedoeld is voor de
continuïteit van dienstverlening en bedrijfsvoering is het wenselijk dat het weerstandsvermogen met
name bestaat uit de post onvoorzien per programma.
Element
1. Reserve
- Algemene reserves
- Bestemmingsreserves
- Voorzieningen
2. Onbenutte investeringsruimte
3. Onbenutte Begrotingsruimte
4. Onbenutte belastingcapaciteit
5. Post onvoorziene uitgaven
6. Stille reserves

Wel/niet beschikbaar weerstandsvermogen
Wel
Niet
Niet
Niet
Wel
Niet, SC kent geen belastingen
Wel
Niet, SC beschikt hier niet over

Inzetten van de weerstandscapaciteit
Het is niet zo dat risico’s die meetellen voor de bepaling van het weerstandsvermogen ook
automatisch ten laste komen van de beschikbare weerstandscapaciteit. De oplossing voor een risico
moet in beginsel worden gezocht binnen de afdeling en het betreffende programma.
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7. Financiële kengetallen in de paragraaf weerstandsvermogen
Vanaf de begroting 2018 bevat de paragraaf weerstandsvermogen begroting Servicecentrum MER
financiële kengetallen. Deze kengetallen zijn een grofmazig instrument om een uitspraak te kunnen
doen over de financiële positie. Het betreft onderstaande kengetallen.
Kengetal
Netto schuldquote en netto
schuldquote gecorrigeerd
voor alle verstrekte
leningen

Toelichting
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van GR
MER ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in
welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Omdat er
bij leningen onzekerheid kan bestaan of ze allemaal worden terugbetaald,
worden bij de berekening van de netto schuldquote onderscheid gemaakt door
het kengetal zowel inclusief als exclusief de doorgeleende gelden te berekenen.
Op die manier wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de
exploitatie is én wat dat betekent voor de schuldenlast.
Een laag percentage is gunstig.

solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is haar
financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger
dit is voor de financiële weerbaarheid. Dit cijfer geeft dus een soort
toekomstvisie weer.

structurele
exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke
structurele ruimte we hebben om de eigen lasten te kunnen dragen, of welke
structurele stijging of daling van de lasten daarvoor nodig is.
Wanneer dit cijfer negatief is, betekent het dat het structurele deel van de
begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen.

Grondexploitatie

Niet van toepassing voor het SC.

Belastingcapaciteiten

Niet van toepassing voor het SC.

Als een kengetal meerdere jaren op rij verslechtert, kan dit aanleiding zijn om bij te sturen.
Omdat er nog geringe ervaring is met deze kengetallen, hangen we hier nog geen normering aan. Er
zijn ook geen landelijke normen omdat deze erg afhangen van de lokale situatie.
Wel zullen we de trend laten zien en toelichten wat dit betekent voor de financiële positie van het
Servicecentrum.

8. Evaluatie kaders
Deze kaders gaan in voor de begroting Servicecentrum MER 2019 en zullen na twee jaar worden
geëvalueerd op directieniveau, voorafgaand aan de begroting 2021. Wanneer dit leidt tot
fundamentele aanpassingen van deze kaders zullen deze ter besluitvorming aan het Dagelijks
Bestuur worden vastgelegd.
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Voorstel Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
12 juli 2017
Voorstel tot vaststelling programma informele bijeenkomst over het Servicecentrum MER
Van:
Dagelijks Bestuur Servicecentrum MER
Samenvatting:

De raads- en commissieleden hebben een onvolledig beeld over de
prestaties van het Servicecentrum MER. Voorgesteld wordt om een
informele bijeenkomst te organiseren met als doel een goed beeld te
schetsen van het Servicecentrum MER.
Dit beeld laat zien hoe de 3Ks van klantgerichtheid, kostenefficiency en
kwaliteit nu en in de toekomst worden ingevuld. De bijeenkomst wordt
gepland in het najaar 2017.

Voorstel:

Het Algemeen bestuur besluit:
Het globale programma voor een informele bijeenkomst voor de raadsen commissieleden in het najaar 2017 vast te stellen.

Bijlagen:

Bijgevoegd: Ter inzage: -

Inleiding:
De raads- en commissieleden hebben een onvolledig beeld over de prestaties van het Servicecentrum MER.
Ze krijgen vaak gefragmenteerde informatie, naar aanleiding van negatieve incidenten. In algemene zin
geldt dat raads- en commissieleden het gevoel hebben op afstand te staan van het Servicecentrum. Dit kan
ten koste gaan van het vertrouwen in ons Servicecentrum.
Dit uit zich o.a. in het aantal onderzoeken over het Servicecentrum dat door de raden is ingesteld in de
korte tijd dat het Servicecentrum bestaat.
Om de raads- en commissieleden een beter beeld te geven, willen we een informele bijeenkomst
organiseren. Deze bijeenkomst heeft doel om een goed beeld te schetsen van het Servicecentrum MER. Dit
beeld laat zien hoe de 3Ks van klantgerichtheid, kostenefficiency en kwaliteit nu en in de toekomst worden
ingevuld. De bijeenkomst wordt gepland in het najaar 2017.
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Centrale vraag:
Organiseer een informele sessie met als doel om de raads- en commissieleden van Maasgouw, Echt-Susteren en
Roerdalen een goed beeld te geven over het Servicecentrum MER.

De volgende vragen staan centraal:
 Waarom een Servicecentrum?
 Wat doet het Servicecentrum?
 Wie is het Servicecentrum?
 Hoe ontwikkelt het Servicecentrum?
Oplossingsrichting(en):
Hieronder wordt het programma waarin de beantwoording van bovenstaande vragen centraal staat, uiteen
gezet. De bijeenkomst wordt begeleid door directiesecretaris en communicatie adviseur.
19:30 – 19:45 Ontvangst met koffie en vlaai
19:45 – 20:00 Waarom een Servicecentrum?
Centrale aftrap. In deze aftrap wordt de doelstelling van samenwerking in het Servicecentrum toegelicht.
Meer taken en bevoegdheden met bezuinigings-taakstellingen vereisen een grotere schaal. De MER
gemeenten profiteren door samenwerking van de schaalvoordelen van grotere organisaties – samen
hebben ze een schaal van circa 80.000 – met behoud van de voordelen van relatief kleine gemeenten.
20:00 – 21:15 Wat doet het SC? Wie is het SC? Hoe ontwikkelt het SC?
Dit programma-onderdeel wordt ingeleid door een filmpje (6 minuten) waarin het Servicecentrum zich
presenteert. In dit filmpje wordt een inkijk gegeven in de praktijk van het Servicecentrum, o.a. doordat
medewerkers vertellen over hun werk. Eerste doel van dit filmpje is dat raads- en commissieleden een
beeld krijgen van wat het Servicecentrum in relatie tot klantgerichtheid. Tweede doel van het filmpje is dat
het Servicecentrum een ‘gezicht’ krijgt.
Aansluitend aan het filmpje vinden er parallel 3 interactieve deelsessies plaats over omgevingsdienst,
sociaal domein en bedrijfsvoering. Doel van deze sessie is dat raads- en commissieleden een goed beeld
krijgen t.a.v. wat doet het SC, wie is het SC en hoe ontwikkelt het SC zich. Dit doel willen we bereiken door
interactie en dialoog tussen deelnemers en afdelingsvertegenwoordiging.
In deze deelsessies staat centraal wat er ten aanzien van de 3 Ks klantgerichtheid, kostenefficiency en
kwaliteit (1) al is gerealiseerd en (2) wat de toekomstige ontwikkelingen zijn.
Iedere sessie duurt 20 minuten, waarna de groepen rouleren. Voor de deelsessies worden interactieve
werkvormen gekozen, waarbij wordt gezocht naar variatie in de werkvormen.
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21:15 - 21:30 Plenaire terugkoppeling
Vanuit iedere deelsessies wordt kort teruggekoppeld (pitch) door een vertegenwoordiger van de
deelsessie.
21:30 – 21:45 Afsluiting
In de afsluiting wordt interactief gepeild of deze bijeenkomst voldoet aan de doelstelling.
Daarnaast wordt voorgesteld om na de gemeenteraadsverkiezingen en voor de raadsvergadering waarin de
P&C documenten van het SC aan de orde zijn, een informele bijeenkomst te organiseren waarin aandacht
wordt besteed aan de (formele) mogelijkheden die de raden hebben om informatie te krijgen over en
invloed uit te oefenen op het Servicecentrum.
Financiën:
De kosten voor deze sessie kunnen ten laste worden gebracht van het budget organisatie ontwikkeling
Servicecentrum.
Communicatie:
De raads- en commissieleden en collegeleden worden na de zomer worden uitgenodigd voor deze
bijeenkomst.
Voorstel:
Voorgesteld wordt:
Het globale programma voor een informele bijeenkomst voor de raads- en commissieleden in het najaar
2017 vast te stellen.
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Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
BESLUIT
Voorstel tot vaststelling programma informele bijeenkomst over het Servicecentrum MER
12 juli 2017

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER,

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur,

BESLUIT:
Het Algemeen bestuur besluit:
Het globale programma voor een informele bijeenkomst voor de raads- en commissieleden in het najaar
2017 vast te stellen.

De voorzitter,

De directie,
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Besluitenlijst Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
Woensdag 30 november 2016
Kasteel Daelenbroek, Herkenbosch

Aanwezig
Gemeente Maasgouw:
Gemeente Echt-Susteren:
Gemeente Roerdalen:
Directie:
Directiesecretaris:

S. Strous (voorzitter), J. Lalieu, J. Smeets-Palmen, M. Wilms
J. Hessels, P. Pustjens, J. Dijcks, J. Wackers, P. Ruijten
M. de Boer-Beerta, E. Cuijpers, J. den Teuling, T. Verheijden,
C. Wolfhagen
G. van Balkom, J. L’Ortije, W. Ploeg
B. Bakkes

Afwezig
Gemeente Echt-Susteren

G. Frische

1. Agenda
De agenda wordt vastgesteld.

2. Begrotingswijziging 2016-4
Samenvatting:
Op 29 augustus 2016 heeft het DB ingestemd met de begrotingswijziging 2016-4. De
begrotingswijziging 2016-4 is daarna voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden van de drie
moedergemeenten. De gemeenten hebben geen zienswijze ingediend. De begrotingswijziging 2016-4
kan nu door het AB vastgesteld worden.
Besluit:
Vaststellen van de begrotingswijziging 2016-4.
3. Begrotingswijziging 2017-1
Samenvatting:
Op 29 augustus 2016 heeft het DB ingestemd met de begrotingswijziging 2017-1. De
begrotingswijziging 2017-1 is daarna voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden van de drie
moedergemeenten. De gemeenten hebben geen zienswijze ingediend. De begrotingswijziging 2017-1
kan nu door het AB vastgesteld worden.
Besluit:
Vaststellen van de begrotingswijziging 2017-1.
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4. Controleprotocol 2016
Samenvatting:
Het AB stelt de jaarrekening en het jaarverslag vast en wordt hierin ondersteund door een
accountant, die wordt gevraagd een controleverklaring over de jaarrekening af te geven. Voordat de
accountant de jaarrekening kan controleren, moet het AB aangeven binnen welke kaders deze
controle plaats moet vinden. Dat gebeurt via het vaststellen van het controleprotocol. Voorgesteld
wordt het controleprotocol 2016 vast te stellen.
Besluit:
Het controleprotocol 2016 vast te stellen.

5. Aanwijzen voorzitter SC MER
Samenvatting:
In de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 8 december 2014 is Stef Strous aangewezen als
voorzitter van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur tot 1 januari 2017. Jos Hessels en
Monique de Boer-Beerta zijn voor dezelfde periode aangewezen als plaatsvervangend voorzitter. Het
Algemeen Bestuur dient m.i.v. 1 januari 2017 opnieuw een voorzitter, tevens voorzitter van het
Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur, en plaatsvervangend voorzitter(s) aan te wijzen.
Besluit:
1. S.H.M. Strous aan te wijzen als voorzitter van de Gemeenschappelijke Regeling MER (GR MER),
tevens voorzitter van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur van de GR MER
2. J.W.M.M.J. Hessels en M.D. de Boer-Beerta aan te wijzen als plaatsvervangend voorzitter.

6. Overzicht P&C-documenten kalenderjaar 2017
Samenvatting:
Conform artikel 2a van de financiële verordening biedt het Dagelijks Bestuur voor aanvang van een
begrotingsjaar een overzicht aan met daarin in elk geval data voor het aanbieden door het Dagelijks
Bestuur en het vaststellen door het Algemeen Bestuur van de jaarstukken, de jaarwerkplannen, de
ontwerpbegroting en de begroting met meerjarenraming.
Besluit:
Kennis te nemen van het overzicht P&C-documenten kalenderjaar 2017.
7. Besluitenlijst AB 29-06-2016
Besluit:
de besluitenlijst AB 29-06-2016 vast te stellen.

8. Mededeling:
Het AB neemt kennis van de reactie van de provincie Limburg op de begroting 2017 SC MER.

9. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
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Aldus vastgesteld in het Algemeen Bestuur op 12 juli 2017,

Het Algemeen Bestuur Servicecentrum MER,

G. van Balkom
directeur

S. Strous
voorzitter
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Bijeenkomst colleges van de deelnemende gemeenten SC MER
Aansluitend aan vergadering AB SC MER, 30 november 2016

Opening
De bijeenkomst wordt geopend om 14:00 uur.
1. Ontwikkeling Servicecentrum MER
a. Presentatie afdeling Sociaal Domein door interim afdelingshoofd Crys Larson
b. Presentatie programma Bedrijfsvoering door kwartiermaker Anne-Marie Rooskens
c. Presentatie afdeling Omgevingsdienst door afdelingshoofd Maurice Heijnen
Naar aanleiding van deze presentaties constateren de colleges dat het Servicecentrum zich in
positieve zin ontwikkelt en dat er ook nog verbeterpunten zijn. De colleges geven aan dat het goed
zou zijn in 2017 de gemeenteraden te informeren (waarom hebben we een Servicecentrum MER,
wat heeft dat de afgelopen jaren gedaan, wat is de stand van zaken en hoe ontwikkelt zich dat
verder). De directie van het SC MER doet hiertoe een voorstel waarbij maatwerk per gemeenteraad
uitgangspunt is.
d. Presentatie Visie op leiding SC MER door Guus van Balkom namens directie
Naar aanleiding van deze presentatie en een eerste sondering constateren de colleges dat een
wijziging van directie (1 directeur i.p.v. 3 gemeentesecretarissen als directie) op dit moment niet
wenselijk is. Een eventuele afweging en besluit hierover zijn aan de orde als de nieuwe afdeling
Bedrijfsvoering is ingericht en is doorontwikkeld.
De door de collegeleden genoemde termijn varieert tussen 3 en 5 jaar.
2. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Sluiting
De bijeenkomst wordt gesloten om 16:30 uur.
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Besluitenlijst Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
Maandag 22 mei 2017 (digitaal)

Aanwezig
Gemeente Maasgouw:
Gemeente Echt-Susteren:
Gemeente Roerdalen:
Directie:

Directiesecretaris:

S. Strous (voorzitter), J. Lalieu, J. Smeets-Palmen, M. Wilms
J. Hessels, P. Pustjens, J. Dijcks, J. Wackers, P. Ruijten, G. Frische
M. de Boer-Beerta, E. Cuijpers, J. den Teuling, T. Verheijden,
C. Wolfhagen
G. van Balkom, J. L’Ortije, W. Ploeg

B. Bakkes

1. Begrotingswijziging 2017-2
Samenvatting:
Op 13 februari heeft het DB ingestemd met de begrotingswijzing 2017-2. De begrotingswijziging is
daarna voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De
gemeenten hebben geen zienswijze ingediend. De begrotingswijziging 2017-2 kan
nu door het AB vastgesteld worden.
Besluit:
Vaststellen van de begrotingswijziging 2017-2
2. Begrotingswijziging 2017-3
Samenvatting:
Op 13 februari 2017 heeft het DB ingestemd met de begrotingswijziging 2017-3. De
begrotingswijziging 2017-3 is daarna voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden van de
deelnemende gemeenten.
Deze hebben geen zienswijze ingediend. De begrotingswijziging 2017-3 kan nu door het AB
vastgesteld worden.
Besluit:
Vaststellen van de begrotingswijziging 2017-3.

Aldus vastgesteld in het Algemeen Bestuur op 12 juli 2017,
Het Algemeen Bestuur Servicecentrum MER,

G. van Balkom
directeur

S. Strous
voorzitter
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