Agenda Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
Locatie: Kasteel Aerwinkel, Aerwinkelallee 1, 6061 Posterholt
Woensdag 11 juli 2018
13:00 -17.00 uur
Genodigden:
Gemeente Maasgouw:
S. Strous (voorzitter), J. Lalieu, C. Peters, M. Wilms, T. Snijckers
Gemeente Echt-Susteren:
J. Hessels, P. Pustjens, G. Frische (afgemeld), P. Ruijten (afgemeld), H. Meuwissen, M. Bruijsten
Gemeente Roerdalen:
M. de Boer-Beerta (afgemeld), E. Cuijpers, J. den Teuling, J. Smits
Directie:
G. van Balkom, J. L’Ortije, W. Ploeg (afgemeld)
Directiesecretaris:
A. Rooskens
Agenda Algemeen Bestuur

Bijlagen

1. Gezamenlijke lunch + voorstelronde AB-leden
2. Opening
3. Agenda
Voorstel:
Vaststellen van de agenda.

3.1

4. Aanwijzen DB-leden

4.1 + 4.2

Samenvatting:
Het lidmaatschap van het AB eindigt op het tijdstip waarop de zittingsperiode van het
college afloopt (art. 5, lid 2 GR MER). Ook het lidmaatschap van het DB eindigt op het
tijdstip waarop de zittingsperiode van het college afloopt (art. 8, lid 4 GR MER).
De leden van het nieuwe AB (3 colleges) wijzen uit hun midden één lid per en uit een
deelnemende gemeente aan om zitting te nemen in het nieuwe DB (art. 8, lid 2 GR
MER). Tot op heden zijn de 3 burgemeesters aangewezen. Voorgesteld wordt om dit
de komende zittingsperiode te continueren en om M. de Boer-Beerta, J. Hessels en S.
Strous opnieuw aan te wijzen als leden van het Dagelijks Bestuur.
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Voorstel:
Het AB besluit:
1. Mevrouw M. de Boer-Beerta, de heer J. Hessels en de heer S. Strous aan te
wijzen als leden van het Dagelijks Bestuur Servicecentrum MER.
5. Aanwijzen voorzitter van de GR MER, tevens voorzitter van het Algemeen Bestuur
en het Dagelijks Bestuur

5.1 + 5.2

Samenvatting:
In de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 30 november 2016 is Stef Strous
aangewezen als voorzitter van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. Jos
Hessels en Monique de Boer-Beerta zijn aangewezen als plaatsvervangend voorzitter.
Het voorzitterschap loopt tot na de gemeenteraadsverkiezingen het nieuwe
Algemeen Bestuur bestaand uit de 3 nieuwe colleges opnieuw een voorzitter en leden
van het Dagelijks Bestuur aanwijst.
Het Algemeen Bestuur dient m.i.v. 11 juli 2018 opnieuw een voorzitter, tevens
voorzitter van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur, en plaatsvervangend
voorzitter(s) aan te wijzen voor een periode van 2 jaar, tot juli 2020.

Voorstel:
Het Algemeen Bestuur besluit voor te stellen:
1. S. 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 tot juli 2020;
2. J. Hessels en M. de Boer-Beerta aan te wijzen als plaatsvervangend
voorzitter tot juli 2020.
6. Jaarrekening 2017

6.1 t/m 6.6

Samenvatting:
Net zoals elke overheidsorganisatie stelt het Servicecentrum MER na afloop van elk
kalenderjaar een jaarrekening op. De jaarrekening laat zien of de voor 2017 gestelde
doelen zijn gehaald.
De jaarrekening sluit met het resultaat € 0. Met het vaststellen van de jaarrekening
2017 wordt impliciet decharge verleend aan het Dagelijks Bestuur.
Voorstel:
Het AB besluit:
De jaarrekening 2017 vast te stellen.
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7. Begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022
Samenvatting:

7.1 t/m 7.8

Het AB stelt conform artikel 34, lid 1, van de WGR de begroting vast. De
ontwerpbegroting voor het jaar 2019 is opgesteld. Hierin is ook het
meerjarenperspectief 2020-2022 opgenomen. Op 3 april 2018 heeft het DB ingestemd
met de ontwerpbegroting. Deze is daarna voor zienswijzen voorgelegd aan de raden
van de deelnemende gemeenten. De raden van Echt-Susteren en Roerdalen hebben
zienswijzen ingediend. De gemeenteraad van Maasgouw heeft geen zienswijzen
ingediend. De zienswijzen en de reacties daarop hebben wij vervat in de
“Commentaren Zienswijzen Begroting 2019 en meerjarenraming 2020- 2022
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
2019 kan nu door het AB worden vastgesteld.
Voorstel:
Het AB besluit:
1. De begroting 2019, meerjarenraming 2020-2022 vast te stellen;
2. De “Commentaren Zienswijzen Begroting 2018 en meerjarenraming 20182020 deelnemende gemeenten Servicecentrum MER vast te stellen;
3. De “Commentaren Zienswijzen Begroting 2018 en meerjarenraming 20182020 deelnemende gemeenten Servicecentrum MER” aan de raden van de
deelnemende gemeenten te zenden.
8. Begrotingswijziging 2018-3, tevens 2019-1 en Begrotingswijziging 2018-4, tevens
2019-2

8.1 t/m 8.6

Samenvatting:
Op 3 april, resp. 8 mei 2018 heeft het DB ingestemd met de begrotingswijzigingen
2018-3 tevens 19-1 en 2018-4 tevens 19-2. Deze zijn voor zienswijzen voorgelegd aan
de raden van de deelnemende gemeenten. De raad van Echt-Susteren heeft
zienswijzen ingediend. De gemeenteraden van Maasgouw en Roerdalen hebben geen
zienswijzen ingediend. De zienswijzen en de reacties daarop hebben wij vervat in de
“Commentaren Zienswijzen begrotingswijzigingen 2018-3 tevens 2019-1 – 2018-4
tevens 2019-2 deelnemende gemeenten Servicecentrum MER”. Voorgesteld wordt
om de begrotingswijzigingen en de commentaren vast te stellen en de commentaren
ter informatie aan de raden van de deelnemende gemeenten toe te zenden.
Voorstel:
Het AB besluit:
1. De begrotingswijziging 2018-3 tevens 2019-1 vast te stellen;
2. De begrotingswijziging 2018-4 tevens 2019-2 vast te stellen;
3. De “commentaren zienswijzen begrotingswijzigingen 2018-3 tevens 2019-1 –
2018-4 tevens 2019-2 deelnemende gemeenten Servicecentrum MER” vast
te stellen.
4. De “commentaren zienswijzen begrotingswijzigingen 2018-3 tevens 2019-1 –
2018-4 tevens 2019-2 deelnemende gemeenten Servicecentrum MER” aan
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de raden van de deelnemende gemeenten te zenden.
9. Coalitieprogramma’s van de drie gemeenten toegelicht
10. Besluitenlijsten:

10.1

Voorstel:
De besluitenlijst AB 13 december 2017 vast te stellen.
11. Rondvraag
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Voorstel aan Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
Onderwerp
Datum
behandeling
Kenmerk
Afdeling
Opsteller

Aanwijzen voorzitter van de GR MER, tevens voorzitter van het Algemeen
Bestuur en het Dagelijks Bestuur
11 juli 2018

Concernstaf
Anne-Marie Rooskens

Samenvatting:
In de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 30 november 2016 is Stef Strous aangewezen als
voorzitter van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. Jos Hessels en Monique de BoerBeerta zijn aangewezen als plaatsvervangend voorzitter. Het voorzitterschap loopt tot na de
gemeenteraadsverkiezingen het nieuwe Algemeen Bestuur bestaand uit de 3 nieuwe colleges
opnieuw een voorzitter en leden van het Dagelijks Bestuur aanwijst.
Het Algemeen Bestuur dient m.i.v. 11 juli 2018 opnieuw een voorzitter, tevens voorzitter van het
Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur, en plaatsvervangend voorzitter(s) aan te wijzen voor een
periode van 2 jaar, tot juli 2020.
Voorstel:
Het Algemeen Bestuur besluit voor te stellen:
1. S. 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 tot juli 2020;
2. J. Hessels en M. de Boer-Beerta aan te wijzen als plaatsvervangend voorzitter tot juli 2020.
Inleiding:
Het Algemeen Bestuur heeft op 30 november 2016 besloten:
1. de heer S. Strous aan te wijzen als voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur
Servicecentrum MER.
2. de heer J. Hessels en mevrouw M. de Boer-Beerta aan te wijzen als plaatsvervangend voorzitter.
In de GR MER is zowel voor het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur als voor het lidmaatschap
van het Dagelijks Bestuur bepaald dat het eindigt op het tijdstip waarop de zittingsperiode van het
college afloopt (resp. artikel 5 en artikel 8).
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Het Algemeen Bestuur dient nu een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter(s) aan te wijzen voor
een periode van 2 jaar.
Doel:
Aanwijzen voorzitter van de GR MER, tevens voorzitter van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks
Bestuur.
Oplossingsrichting(en):
Over het aanwijzen van een voorzitter
De GR MER is een gemeenschappelijke regeling met een openbaar lichaam. De Wet
gemeenschappelijke regelingen (WGR) geeft aan dat “het bestuur van het openbaar lichaam bestaat
uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter” (artikel 12, lid 1).
De rol van de voorzitter als zelfstandig bestuursorgaan omvat het in en buiten rechte
vertegenwoordigen van het openbaar lichaam (artikel 33d). De voorzitter is tevens voorzitter van het
algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur (artikel 12, lid 3).
De voorzitter wordt door en uit het algemeen bestuur aangewezen, met inachtneming van hetgeen
daaromtrent in de regeling bepaalde (artikel 13, lid 3).
“Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam bestaat uit de voorzitter en twee of meer andere
leden, door en uit het algemeen bestuur aan te wijzen, met in achtneming van het daaromtrent in de
regeling bepaalde…” (artikel 14, lid 1)
Over het aanwijzen van een plaatsvervangend voorzitter
De WGR heeft regelt niets omtrent de plaatsvervanging. Daarover is in artikel 11 lid 3 van de
Gemeenschappelijke Regeling MER (GR MER) het volgende bepaald “Bij verhindering van de
voorzitter wordt deze vervangen door een ander lid van het Dagelijks Bestuur aan te wijzen door het
Algemeen Bestuur.”
Wie wordt voorzitter?
Het Dagelijks Bestuur adviseert het Algemeen Bestuur om Stef Strous opnieuw 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 en Jos Hessels en Monique de Boer-Beerta opnieuw aan
te wijzen als zijn plaatsvervangers.
Over de zittingsperiode van een voorzitter
In het reglement van orde van het Algemeen Bestuur is bepaald dat het voorzitterschap iedere twee
jaar rouleert. Dit betekent dat de voorzitter wordt aangewezen voor een bepaalde periode, tot juli
2020.
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Financiële consequenties:
N.v.t.
Communicatie:
De aanwijzing van de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter(s) wordt bekend gemaakt via de
intranetsites van de deelnemende gemeenten en het Servicecentrum MER en op de website van de
gemeente Echt-Susteren onder Algemeen Bestuur Servicecentrum MER (waarnaar op de websites
van de gemeenten Maasgouw en Roerdalen wordt verwezen).
Voorstel:
Het Algemeen Bestuur besluit voor te stellen:
1. S. 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 tot juli 2020;
2. J. Hessels en M. de Boer-Beerta aan te wijzen als plaatsvervangend voorzitter tot juli 2020.
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Voorstel Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
Onderwerp
Datum
behandeling
Kenmerk
Afdeling
Opsteller

Voorstel tot aanwijzen leden Dagelijks Bestuur GR-MER
11 juli 2018

Concernstaf
Anne-Marie Rooskens

Samenvatting:
Het lidmaatschap van het AB eindigt op het tijdstip waarop de zittingsperiode van het college afloopt
(art. 5, lid 2 GR MER). Ook het lidmaatschap van het DB eindigt op het tijdstip waarop de
zittingsperiode van het college afloopt (art. 8, lid 4 GR MER).
De leden van het nieuwe AB (3 colleges) wijzen uit hun midden één lid per en uit een deelnemende
gemeente aan om zitting te nemen in het nieuwe DB (art. 8, lid 2 GR MER). Tot op heden zijn de 3
burgemeesters aangewezen. Voorgesteld wordt om dit de komende zittingsperiode te continueren
en om M. de Boer-Beerta, J. Hessels en S. Strous opnieuw aan te wijzen als leden van het Dagelijks
Bestuur.
Voorstel:
Het AB besluit:
1. Mevrouw M. de Boer-Beerta, de heer J. Hessels en de heer S.Strous aan te wijzen als leden
van het Dagelijks Bestuur Servicecentrum MER.
Inleiding:
Het Algemeen Bestuur van de GR MER bestaat uit de 3 colleges van de deelnemende gemeenten
(maximaal 19), maximaal 7 leden per deelnemende gemeente, waaronder de voorzitter. (GR MER,
art. 5, lid 1).
In de GR MER is zowel voor het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur als voor het lidmaatschap
van het Dagelijks Bestuur bepaald dat het eindigt op het tijdstip waarop de zittingsperiode van het
college afloopt (resp. art 5 en 8).
Uit het bovenstaande volgt dat na de gemeenteraadsverkiezingen (21 maart 2018) het nieuwe
Algemeen Bestuur automatisch bestaat uit de 3 nieuwe colleges van de deelnemende gemeenten en
dat dit nieuwe Algemeen Bestuur opnieuw een voorzitter en leden van het Dagelijks Bestuur
aanwijst.
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Doel:
Aanwijzen van de leden van het Dagelijks Bestuur
Oplossingsrichting(en):
Over het aanwijzen van de leden van het Dagelijks Bestuur
De GR MER is een gemeenschappelijke regeling met een openbaar lichaam. De Wet
gemeenschappelijke regelingen (WGR) geeft aan dat “het bestuur van het openbaar lichaam bestaat
uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter” (artikel 12, lid 1).
“Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam bestaat uit de voorzitter en twee of meer andere
leden, door en uit het algemeen bestuur aan te wijzen, met in achtneming van het daaromtrent in de
regeling bepaalde…” (artikel 14, lid 1).
Ingevolge artikel 8, lid 2 GR MER wijzen de leden van het nieuwe AB (3 colleges) uit hun midden één
lid per en uit een deelnemende gemeente aan om zitting te nemen in het nieuwe DB.
Wie wordt lid van het Dagelijks Bestuur?
Tot op heden zijn de 3 burgemeesters aangewezen. Geadviseerd wordt om dit de komende
zittingsperiode te continueren en om M. de Boer-Beerta, J. Hessels en S. Strous opnieuw aan te
wijzen als leden van het Dagelijks Bestuur.
Over de zittingsperiode van het Dagelijks Bestuur
“Het Algemeen Bestuur van de GR MER bestaat uit de 3 colleges van de deelnemende gemeenten
(maximaal 19), maximaal 7 leden per deelnemende gemeente, waaronder de voorzitter.” (GR MER,
artikel 5, lid 1).
In de GR MER is zowel voor het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur als voor het lidmaatschap
van het Dagelijks Bestuur bepaald dat het eindigt op het tijdstip waarop de zittingsperiode van het
college afloopt (resp. artikel 5 en artikel 8).
Financiële consequenties:
n.v.t.
Communicatie:
De aanwijzing van de leden van het DB wordt bekend gemaakt via de intranetsites van de
deelnemende gemeenten en het Servicecentrum MER en op de website van de gemeente EchtSusteren onder Algemeen Bestuur Servicecentrum MER (waarnaar op de websites van de gemeenten
Maasgouw en Roerdalen wordt verwezen).
Voorstel:
Het AB besluit:
1. Mevrouw M. de Boer-Beerta, de heer J. Hessels en de heer S.Strous aan te wijzen als leden
van het Dagelijks Bestuur Servicecentrum MER.
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Voorstel Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
Onderwerp
Datum behandeling
Kenmerk
Afdeling
Opsteller

Jaarrekening 2017
11 juli 2018
Concernstaf
Belinda Bakkes

Samenvatting:
Net zoals elke overheidsorganisatie stelt het Servicecentrum MER na afloop van elk kalenderjaar een
jaarrekening op. De jaarrekening laat zien of de voor 2017 gestelde doelen zijn gehaald.
De jaarrekening sluit met het resultaat € 0. Met het vaststellen van de jaarrekening 2017 wordt
impliciet decharge verleend aan het Dagelijks Bestuur.
Voorstel:
Het AB besluit:
De jaarrekening 2017 vast te stellen.
Inleiding:
De voorlopige jaarrekening is door het DB geaccordeerd op 3 april 2018 en conform artikel 34b WGR
vóór 15 april ter informatie aan de raden van de deelnemende gemeenten gestuurd.
De voorlopige jaarrekening 2017 is daarna door de accountant gecontroleerd. Het rapport van
bevindingen bevat een goedkeurende verklaring op het gebied van getrouwheid en rechtmatigheid.
Betreffend rapport is ter informatie nagezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten.
Doel:
De jaarrekening 2017 vast te stellen.
Oplossingsrichting(en):
De jaarrekening sluit met het saldo € 0.
Niet bestede middelen zijn voorafgaand aan vaststelling van het resultaat geretourneerd aan de
deelnemende gemeenten. In totaal gaat het om € 1.138.096 uit de vier programma’s en verdeeld
over de drie gemeenten. Zie navolgende tabel.

Prfessionals in service dichtbij

Belangrijkste constateringen per programma zijn als volgt:
De afdeling Omgevingsdienst heeft in 2017 veel meer vergunningaanvragen afgehandeld dan was
voorzien. Daarmee waren ook extra kosten gemoeid, die voor zover mogelijk zijn opgevangen binnen
het programma Omgevingsdienst, maar uiteindelijk hebben geleid tot extra middelen vanuit de
deelnemende gemeenten. De afdeling heeft al haar doelstellingen gehaald.
De afdeling Sociaal Domein is nog in ontwikkeling en die ontwikkeling gaat om diverse redenen
langzamer dan verwacht. Daarnaast is er dit jaar scherp gestuurd op kosten, omdat er in september
bleek dat er waarschijnlijk een BTW-probleem van enkele tonnen zou ontstaan. Eind 2017 is
voorkomen dat dat probleem werkelijkheid werd. Gevolg is dat niet alle middelen zijn besteed.
De afdeling Bedrijfsvoering is op 1 juli van start gegaan. Nog niet alle vacatures waren eind 2017
ingevuld en de basis is nog niet op orde. In 2017 zijn er meer middelen dan gepland uitgegeven voor
tijdelijk personeel. Aan doorontwikkeling is de afdeling nog nauwelijks toegekomen, zodat het
implementatiebudget niet is aangesproken. Daarnaast is uitvoering van de projectenkalender 2.0
uitgesteld en heeft een deel van de projectenkalender 1.0 vertraging opgelopen. Hierdoor waren
structureel minder middelen nodig dan was voorzien in 2017.
De concernstaf (Bestuur & Organisatie) heeft de interne organisatie ontwikkeling zoveel mogelijk met
eigen medewerkers uitgevoerd, afgestemd op de ontwikkelingen in de afdelingen. Dit verklaart de te
ruime budgettering.
Financiële consequenties:
Niet van toepassing.
Risico’s:
Niet van toepassing.
Vervolgproces:
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 van Limburg.
Prfessionals in service dichtbij

Communicatie:
Over de vaststelling van de jaarrekening wordt gecommuniceerd via internet en intranet.
Voorstel:
Het AB besluit:
De jaarrekening 2017 vast te stellen.
Bijlagen:
Jaarrekening 2017 Servicecentrum MER
Rapport van bevindingen

Prfessionals in service dichtbij

Jaarstukken Servicecentrum MER
Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen 2017

27 maart 2018
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1. Inleiding
Op 15 oktober 2012 is deze gemeenschappelijke regeling (GR) 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 voor 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. De activiteiten, inkomsten en uitgaven van deze afdeling vindt u in deze jaarrekening terug
in het programma Sociaal Domein.
Per 1 juli 2017 is de afdeling Bedrijfsvoering (BV) als onderdeel van het Servicecentrum gestart. Deze
afdeling voert service-, beheer- en adviestaken uit voor de bedrijfsvoeringstaken financiën, human
resource management (HRM), informatie & automatisering en digitale informatievoorziening (DIV)
voor zowel de deelnemende gemeenten als het Servicecentrum zelf.
In de oorspronkelijke begroting 2017 was sprake van een programma Bedrijfsvoering, maar dat
bevatte het organisatieonderdeel directiesecretariaat én de structurele en incidentele middelen voor
de projectenkalender I&A. In de eerste begrotingswijziging 2017 is het organisatieonderdeel
directiesecretariaat verplaatste naar het nieuwe programma Bestuur & Organisatie. In de tweede
begrotingswijziging is de afdeling Bedrijfsvoering toegevoegd aan het restant van het programma
Bedrijfsvoering.
De afdelingen stellen elk jaar in overleg met de deelnemende gemeenten een uitvoeringsprogramma
op. In het uitvoeringsprogramma worden alle werkzaamheden die de afdeling voor de gemeenten
uitvoert opgenomen. Dit betreft altijd afspraken over de basistaken waarvoor de gemeenten hun
bijdrage betalen, maar kan desgewenst ook gaan over aanvullende dienstverlening. Over de
uitvoeringsprogramma’s wordt aan de hand van dashboards gerapporteerd.
In onze cijfermatige jaarrekening zijn geen financiële taakstellingen opgenomen. We voeren onze
werkzaamheden uit met de financiële 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 werkelijke kosten afgerekend. Indien van toepassing wordt hier in hoofdstuk 3 nader op
ingegaan.

5

2. Rekeningsaldo 2017
De jaarrekening 2017 sluit af met een saldo van € 0.
Eind 2017 is een vaststellingsovereenkomst tussen de deelnemende gemeenten en het SC MER
gesloten. Middelen die het SC MER in 2017 niet heeft benut, omdat het niet toekwam aan de
uitvoering van de taken en ontwikkelingen waarvoor die middelen waren bedoeld, zijn in mindering
gebracht op de door de deelnemende gemeenten verschuldigde financiële bijdragen.
Het resultaat met de bijbehorende restituties per programma is in het volgende overzicht
gespecificeerd’.

GEMEENTE
Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Totalen per Domein

Resultaat 2017
OD
-12.923
-15.177
-9.197

Resultaat 2017
SD
-48.456
-85.846
-49.051

Resultaat 2017
BV
-273.888
-322.721
-250.669

Resultaat 2017
B& O
-18.275
-24.519
-16.067

Totalen
Restituties
-353.542
-448.263
-324.984

-37.297

-183.353

-847.278

-58.861

-1.126.789

Voor een nadere specificatie van het bovenstaande wordt verwezen naar de toelichtingen van de
programma’s in hoofdstuk 3.
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3. Programma afdeling Omgevingsdienst
Inleiding
Sinds september 2013 verricht de afdeling Omgevingsdienst (OD) voor de deelnemende gemeenten
de vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavende (VTH-)taken op het taakveld
omgevingsrecht.
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).
Wat hebben we ervoor gedaan?
De uit te voeren werkzaamheden zijn in overleg met de deelnemende gemeenten opgenomen in het
Uitvoeringsprogramma OD 2017. In 2017 is er middels kwartaalrapportages (dashboards)
gerapporteerd aan de deelnemende gemeenten.
De afdeling Omgevingsdienst heeft het Uitvoeringsprogramma 2017 conform planning gerealiseerd,
zie voor de belangrijkste prestatie-indicatoren voor 2017 de twee overzichten hieronder. Op de
onderdelen bouwvergunningverlening en bouwtoezicht is een hogere productie geleverd (132%) dan
geraamd als gevolg van de economische opleving in de bouwsector. Zie hiervoor ook de toelichting
op de begrotingsposten hierna.

7

Prestatie-indicatoren Vergunningen:

Omschrijving
Aantal WABOvergunningen

Raming 2017
Totaal: 894
Van rechtswege
verleend: 0

Tot:
MG:
ES:
RD:

Aantal APVvergunningen

1170

Opbrengst leges (totale
raming begrotingen
moedergemeenten)

€ 1.034.700

Bezwaar en beroep

Bezwaar: 84
Beroep: 38
Voorl. Voorz.: 17
Ongegrond: 93%

Tot:
MG:
ES:
RD:
Tot:
MG:
ES:
RD:
Tot:

MG:

ES:

RD:

Aantal klantcontacten

12.545

Aantal gestelde vragen

9130

Tot:
MG:
ES:
RD:
Tot:
MG:
ES:
RD:

Realisatie 2017
Totaal: 1175
Vrwv: 6
Totaal: 400
Vrwv: 3
Totaal: 465
Vrwv: 1
Totaal: 310
Vrwv: 2
1519
595
525
399
€ 1.476.550
€ 377.947
€ 784.178
€ 314.425
Bezwaar: 61
Beroep:31
Voorl. Voorz.: 5
Ongegrond: 90%
Bezwaar: 29
Beroep: 20
Voorl. Voorz.: 4
Ongegrond: 90%
Bezwaar: 14
Beroep: 6
Voorl. Voorz.: 0
Ongegrond: 90%
Bezwaar: 18
Beroep: 5
Voorl. Voorz.: 1
Ongegrond: 90%
14.960
4968
6231
3761
9072
3148
3727
2197
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Prestatie-indicatoren Toezicht en Handhaving:

Omschrijving
Aantal woning ontruimingen

Raming 2017
27

Aantal WOB-verzoeken

27

Aantal
handhavingsverzoeken

36

Aantal juridische handhaving
(dwangsom/bestuursdwang)

44

Aantal brandveiligheid
controles

99

Aantal Horeca controles

66

Aantal Bedrijven controles

355

Aantal meldingen (bouwen & 1675
milieu, BOA’s)

Realisatie 2017
Tot: 18
MG: 4
ES: 10
RD: 4
Tot: 11
MG: 9
ES: 1
RD: 1
Tot: 35
MG: 14
ES: 11
RD: 10
Tot: 21
MG: 11
ES: 6
RD: 4
Tot: 110
MG: 43
ES: 37
RD: 30
Tot: 68
MG: 25
ES: 22
RD: 21
Tot: 355
MG: 112
ES: 152
RD: 91
Tot: 1970
MG: 557
ES: 916
RD: 497

Kwaliteit
Kwaliteit is een breed begrip. Vanuit de wetgeving geredeneerd (de wet VTH) voldoet de OD als één
van de eerste overheidsorganisaties aan de landelijke kwaliteitscriteria. Het leveren van bestuurlijke
kwaliteit betekent voor de OD het zorgdragen voor bestuurlijke nabijheid. Dit betekent dat de
individuele colleges jaarlijks via het uitvoeringsprogramma bepalen wat de OD doet. Naast ‘De juiste
dingen goed doen’ betekent dit ook ‘Doen wat je zegt’. Net als de afgelopen jaren is het
uitvoeringsprogramma 2017 conform de door de bestuurders vastgestelde planning gerealiseerd.
Maar kwaliteit is méér dan alleen het nakomen van prestatieafspraken. Kwaliteit zit ook in het goed
organiseren van werkprocessen en in de inhoud van de te leveren producten. Ten aanzien van beide
aspecten zijn binnen de OD het afgelopen jaar wederom flinke stappen gezet. Zo zijn initiatieven
ontwikkeld om beter te sturen op doorlooptijden van vergunningen en is gewerkt aan verbetering
van (juridische) kwaliteitstoetsing van producten (bijvoorbeeld door periodieke audits).
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Omschrijving
Voldoen aan landelijke criteria
(zgn. ‘Atsma-eisen’)

Raming 2017
95%

Realisatie 2017
95%

Klanttevredenheid bij
vergunningverlening (NPS)

7,6

7,5

Percentage ongegrond verklaarde
bezwaar- en beroepzaken

94%

90%

De OD voldoet voor 95% aan de landelijke kwaliteitseisen. Op enkele kleine onderdelen voldoet de
OD nog niet. Dit zijn overigens weloverwogen keuzes. Zo is een enkele specialistische taak
(bijvoorbeeld luchtkwaliteit) niet (volledig) aanwezig binnen de OD, omdat hiervoor onvoldoende
werk voorhanden is. Indien nodig wordt deze expertise binnen de Regionale Uitvoeringsdienst
Limburg Noord (RUD LN) gehaald.
Van de besluiten binnen de OD komt 96% zonder bezwaar of beroep tot stand (was in 2016 97%). Als
wel bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld, blijkt 90% ongegrond (was in 2016 93%). Op
de vraag aan burgers en bedrijven: “Hoe waardeert u de klantgerichtheid op een schaal van 1 tot
10?” scoorde de Omgevingsdienst in 2017 een 7,5 (2016: 7,4). Het gemiddelde van Nederland en
Limburg ligt op een 6,6 respectievelijk 6,4 (bron: www.waarstaatjegemeente.nl).

Klantgerichtheid
Voor burgers en bedrijven bepaalt kwaliteit de mate van klantgerichtheid. Het MER-OD dashboard
bevat klantgerichtheid indicatoren. Zo is het percentage van rechtswege verleende vergunningen een
belangrijke kwaliteitsindicator voor klantgerichtheid: in 2017 is 99,4% (2016: 99%) van de
vergunningen 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 90% van de categorie makkelijke vragen binnen de norm beantwoord (2016: 89
%). Van de categorieën moeilijke en complexe vragen wordt 76% respectievelijk 81% binnen de
gestelde norm beantwoord. Dit was in 2016 nog maar 62% respectievelijk 72%.

Omschrijving
Percentage afgehandelde
klantvragen binnen SLA
Eenvoudig (<24u)
Specialistisch (<2dgn)
Complex (<5dgn)
Van rechtswege verleende
vergunningen

Raming 2017

95%
75%
85%
0%

Realisatie 2017

90%
76%
81%
0,6%

De gerealiseerde percentages bij het beantwoorden van de klantvragen zijn hoger dan in 2016. Elk
jaar wordt hierin vooruitgang geboekt, vooral door te investeren in de kwaliteit van de
dienstverleners van de OD. Desalniettemin is er nog ruimte voor verbetering. Met name de
categorieën specialistisch en complex moeten nog sneller worden afgehandeld. Anderzijds wordt
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geconstateerd dat de klantvraag steeds complexer wordt en wellicht zou een heroverweging van de
afgesproken dienstverleningsnormen op zijn plaats zijn.
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 opereert de afdeling Omgevingsdienst binnen de haar beschikbaar gestelde
middelen (met dien verstande dat er voor de niet voorziene piek is bijgeraamd) en zijn niet ingezette
middelen (€ 37.300) in mindering gebracht op de door de deelnemende gemeenten verschuldigde
bijdragen.

Wat heeft het gekost?
Specificatie van baten en lasten
Begroting 2017
voor wijziging

1. OMGEVINGSDIENST
LASTEN
Vergunningen

Toezicht & Handhaving

Personeel

Omgevingscommissie
Externe adviseurs
Proceskosten
Totaal lasten vergunningen €
Autokosten
Afschrijving auto's
Totaal lasten T&H
Kosten personeel
Kosten inhuur
Doorbelasting B&O
Totaal lasten personeel

€

Bijdrage VVGB

TOTAAL BATEN OD
EXPLOITATIESALDO OD

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Inkomsten detachering
Inkomsten RUD
Totaal:
Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Totaal:

65.427
48.940
6.983
121.350 €

-5.427
51.060
3.017
48.650

12.000
9.138
21.138 €

12.973
9.138
22.112 €

-973
-0
-974

4.345.958
1.150.026
12.988
5.508.972 €

36.907
-327.139

4.378.205 €

4.382.865
822.887
12.988
5.218.740 €

4.905.292

5.409.878

5.652.433

-242.555

1.600.142
1.920.064
1.217.826

1.723.397
2.096.801
1.279.179
72.166
313.630
5.485.173 €

70.548
54.651
50.122
-12.396
79.630
242.555

101.490
46.268
19.502
167.260 €

-

505.949 €

21.138 €
4.378.205

€

Verschil
raming/realisatie

Realisatie 2017

60.000
100.000
10.000
170.000 €

505.949

21.138

TOTAAL LASTEN OD
BATEN
Bijdrage gemeenten

Begroting 2017 na
wijziging

€

4.738.032 €

1.652.849
2.042.150
1.229.057
84.562
234.000
5.242.618 €

€

101.490
46.268
19.502
167.260 €

101.490
46.268
19.502
167.260 €

-290.232

4.905.292

5.409.878

5.652.433

242.555

-

-

0

0

Toelichting op de lasten
Door de afdeling Omgevingsdienst worden de uitvoeringstaken belegd bij vast en tijdelijk personeel.
Door de flexibele schil kan jaarlijks aan de veranderende vraag van de deelnemende gemeenten
worden voldaan.
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Externe expertise
Deze middelen zijn bedoeld ten behoeve van de inhuur van personeel met zeer specialistische kennis
dan wel het laten toetsen van onderzoeksrapporten door een specialistisch bureau/adviseur ten
behoeve van vergunningverlening en/of toezicht/handhaving. Dit budget wordt alleen ingezet als
deze expertise niet aanwezig is binnen de eigen organisatie. In 2017 bleek het niet noodzakelijk het
volledige budget in te zetten. Er resteert € 50.000.
Inhuur flexibele schil
De middelen op deze begrotingspost zijn bedoeld om flexibel te kunnen organiseren en om adequaat
in te spelen op schommelingen in de werkvoorraad van vergunningverlening en toezicht. Dit zijn
immers grotendeels vraag-gestuurde producten, afhankelijk van (bijvoorbeeld) de economische
situatie in de bouwsector.
Begroot is een bedrag voor inhuur flexibele schil van € 822.887. Als gevolg van een veel groter
werkaanbod op het gebied van bouwvergunningen en het daarmee samenhangende bouwtoezicht
zijn de benodigde kosten voor inhuur flexibele schil hoger dan begroot. Op deze post is een
overschrijding aan de orde van € 327.138. Deze overschrijding is lager dan aanvankelijk werd
aangenomen. De prognose liet een verwachte overschrijding van de geraamde kosten zien van
€ 397.000. Reden voor de uiteindelijke lagere overschrijding is gelegen in het feit dat het aantal
verwachte (bouw)vergunningen (en daarmee ook het bouwtoezicht) iets achtergebleven is bij de
verwachting (werkelijk: 132% van UP-raming ten opzichte van verwachte 140% op basis van
berekende extrapolatie midden 2017). In juli 2017 zijn de drie gemeenten middels een notitie van de
OD op de hoogte gesteld van deze verwachte meerkosten op het gebied van vergunningverlening en
toezicht. Een deel van deze overschrijding is binnen de eigen middelen van de OD opgevangen. Het
resterend bedrag à € 229.285 voor bovengenoemde aanvullende dienstverlening is in rekening
gebracht aan de drie deelnemende gemeenten.
Loonkosten / overige personeelskosten
De MER-OD wenst zo veel mogelijk flexibel te organiseren. Openvallende structurele formatie wordt
niet ingevuld. Op de reguliere loon- en salariskosten is daarom een overschot van € 36.900 vanwege
het niet opvullen van in 2017 ontstane vacatureruimte.
Toelichting op de baten
Inkomsten RUD
Ten opzichte van het in de begroting opgenomen bedrag van € 234.000 is in 2017 een werkelijk
bedrag van € 313.630 ontvangen. Een positief saldo van € 79.600 derhalve. Deze extra inkomsten zijn
ontstaan als gevolg van een lichte toename van het assisteren van RUD-partners bij de uitvoering van
hun VTH-taken, inkomsten uit de RUD-academie en ontvangen subsidies in het kader van projecten
op het gebied van energie-audits en asbestsanering.
Detachering personeel
Dit betreft het detacheren van een medewerker bij de gemeente Maasgouw en de ontvangen
piketvergoedingen vanuit de RUD LN. In de begroting is uitgegaan van een detachering voor het
gehele jaar 2017. De periode bleek echter korter waardoor er een nadeel is van € 12.400.
Aanvullende dienstverlening: eindafrekening Uitvoeringsprogramma 2017
Op basis van het vastgestelde Uitvoeringsprogramma 2017 (UP’17) zijn aan de gemeenten kosten in
rekening gebracht – via kwartaalvoorschotten – voor de aanvullende dienstverlening die door de
gemeenten aan de OD gevraagd is voor de uitvoering van projecten. Deze geraamde uren zijn niet
volledig gerealiseerd. Dit heeft te maken met het feit dat er (per saldo) iets minder projecturen nodig
zijn gebleken. Afrekening met de deelnemende gemeenten heeft conform afspraak plaatsgevonden
op basis van werkelijke uren.
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Piek in de vraag
Als gevolg van de enorme toename in het aantal ontvangen aanvragen bouwvergunningen en het
daarmee samenhangende bouwtoezicht, zijn er bij de OD meerkosten gemaakt voor de uitvoering
van de basistaken. Dit is met name te zien op de post inhuur flexibele schil. Onder verwijzing naar
wat hierboven is toegelicht bij het onderdeel ‘inhuur flexibele schil’ en de aan de gemeenten
aangeboden notitie ‘Additionele dienstverlening’ (juli 2017) is aan de drie gemeenten een
totaalbedrag voor het leveren van aanvullende dienstverlening in rekening gebracht van € 229.300.
Toelichting op het resultaat OD
Het voorlopig resultaat van het programma OD was € 37.297 voordelig. Op grond van de
vaststellingsovereenkomst van december 2017 is dit voorlopig resultaat in mindering gebracht op de
gemeentelijke bijdrage zodat het eindresultaat uitkomt op 0. De terugbetaling is berekend op basis
van de in 2017 per gemeente betaalde bijdrage conform onderstaande tabel.

Gemeente
Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Totaal

Bijdrage 2017
OD
1.652.849
2.042.150
1.229.057
4.924.056

%
33,567
41,473
24,960

Resultaat 2017
OD
-12.923
-15.177
-9.197

100

-37.297

13

4. Programma afdeling Sociaal Domein
Inleiding
Sinds 1 januari 2016 verricht de afdeling Sociaal Domein binnen servicecentrum MER haar
werkzaamheden uit op het gebied van Participatie en Zorg en Ondersteuning.
De inhoudelijke (programma) budgetten zijn bij de gemeenten gebleven. Hieraan wordt dus in deze
jaarrekening niet gerefereerd. Het betreft enkel de personeelsbudgetten en het
implementatiebudget (de zgn. uitvoeringskosten).
Wat wilden we bereiken?
Als afdeling Sociaal Domein hebben we als doelstellingen om de volgende maatschappelijke effecten
te bereiken:
 De zelfredzaamheid van burgers vergroten;
 Voorzien in een laagdrempelige en toegankelijke zorg;
 De Participatie verhogen;
 De 2de lijns-zorg transformeren naar 1ste lijns-zorg en eigen kracht.
We willen voldoen aan de afspraken die we met de gemeenten hebben gemaakt over kwaliteit,
klantgerichtheid, kostenreductie en vermindering van kwetsbaarheid.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Binnen de afdeling Sociaal Domein hebben we voor de gemeenten uitgevoerd:
- de WMO;
- de Participatiewet;
- de Ioaw, Ioaz en Bbz;
- het afgeven van sociaal medische indicaties o.g.v. de Wet kinderopvang;
- het minimabeleid;
- de regie op Schuldhulpverlening;
- de gehandicaptenparkeerkaart;
Voor de gemeente Echt – Susteren en Roerdalen:
- het leerlingenvervoer;
De basis van de werkzaamheden is beschreven in het uitvoeringsprogramma 2017. Een aantal
kernpunten uit dit UP2017 lichten we hieronder toe.
In het uitvoeringsprogramma 2017 is opgenomen dat er een onderzoek zou moeten plaats vinden
om meer inzicht en betere informatie te verschaffen over de werkzaamheden die binnen het sociaal
domein worden uitgevoerd afgezet tegen de uitgangspunten zoals die zijn geformuleerd in het
bedrijfsplan. Daarnaast zou het onderzoek ook inzicht in de benodigde formatie moeten verschaffen
die het takenpakket met zich meebrengt. Daarbij is tevens geformuleerd dat we belang hechten aan
benchmarkgegevens.
Het rapport als resultante van het onderzoek is in het najaar van 2017 opgeleverd. Het biedt meer
inzicht en houvast voor de werkzaamheden van de afdeling. Daarbij worden de resultaten
meegenomen in de verdere uitwerking van het uitvoeringsprogramma 2018.
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Algemeen
Digitaal werken / Zaaksysteem
Volledig digitaal werken middels een koppeling van ons klantsysteem Suite aan een nieuw
zaaksysteem moest vanaf de start van het Sociaal Domein in het servicecentrum MER leiden tot meer
efficiency, kostenreductie en een vermindering van de kwetsbaarheid.
Helaas is het zaaksysteem door een veelvoud aan technische issues nog niet opgeleverd, wat heeft
geleid tot achterstanden, risico’s, meerwerk en hoge kosten voor de afdeling. De implementatie is nu
gepland in 2018.
Opschonen database
Bij de start van de afdeling sociaal domein zijn drie databases van de gemeenten geconverteerd tot 1
database. Daarbij is geconstateerd dat de database was vervuild en dat gemeenten zaken op een
eigenstandige wijze invoerden of helemaal geen gebruik maakten van de vakapplicatie Suite. Vanaf
het moment van de constatering dat de database was vervuild hebben we de opschoonactie ingezet.
Deze hebben we in 2017 gecontinueerd waarbij vooral de nadruk is gelegd op de Wmo als ook
debiteuren. Met het opschonen trachten we tevens de werkwijzen dusdanig aan te passen dat
gegevens eenduidig en correct worden ingevoerd.
Transformatie
In 2017 is er gewerkt aan een transformatieplan als logische opvolging van de decentralisaties. De
aanbodgerichte structuur van de afdeling hebben we losgelaten waarbij we vooral willen werken
vanuit een integrale benadering van de inwoners. Daarbij is het leidend principe zoals vastgesteld in
het bedrijfsplan één gezin, één plan en één regisseur.
Het leveren van maatwerk uitgaande van de inwoner staat daarbij centraal en niet de wet- en
regelgeving. Met deze omslag van denken is in 2017 een start gemaakt.
Implementatiebudget
Bij de start van de afdeling sociaal domein in 2016 is een implementatiebudget van € 975.000 voor
twee jaar ter beschikking gesteld. Dit geld is voornamelijk besteed om de dienstverlening overeind te
houden en minder om de transformatie in te zetten. Dit gegeven de omstandigheden van een hoog
ziekteverzuimpercentage, een vervuilde database en het digitaal werken dat tot op heden nog niet
geïmplementeerd is. De samenvoeging van de afdeling in een gesternte van de drie decentralisaties
hebben meer impact en een langere doorlooptijd gekend dan op voorhand was ingeschat. Dit
betekent dat we de in 2017 ingezette transformatie in 2018 onverminderd zullen voortzetten.
Voor wat betreft het ziekteverzuim het volgende. In 2017 heeft de afdeling te kampen gehad met
een hoog ziekteverzuimpercentage (gemiddeld zo’n 10%). Oorzaken van het hoge ziekteverzuim
percentage zijn zowel werk gerelateerd als ook persoonlijk van aard. Bij de werk gerelateerde
oorzaken springen in het oog de hoge werkdruk en een afdeling die hectisch en in ontwikkeling is van
de drie decentralisaties naar de transformatie. We hebben in 2017 de afspraken met de
bedrijfsartsen geïntensiveerd en hebben inmiddels binnen het management de procedure omtrent
ziekmelding aangescherpt zodat we eerder en duidelijker de oorzaken van verzuim in beeld hebben.
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Participatie
Vergroten van de zelfredzaamheid en de eigen kracht van burgers
In het kader van de transformatie is binnen de uitvoering meer vorm en inhoud gegeven aan de
veranderende rol van de generalist. De generalist en de burger zijn elkaars gesprekspartner. In het
gesprek staat de eigen kracht van de cliënt en diens eigen verantwoordelijkheid centraal. De
generalist zorgt immers niet voor dé oplossing maar hij coacht en stimuleert de cliënt binnen zijn
eigen mogelijkheden en zijn eigen netwerk om zelf tot een oplossing te komen. Alleen daar waar
nodig wordt de burger gefaciliteerd en krijgt hij toegang tot een voorziening of een uitkering.
In het kader van de uitstroom naar werk organiseren we netwerktrainingen: mensen die in feite klaar
zijn om terug te keren naar de arbeidsmarkt maar tóch die stap nog niet hebben kunnen maken
worden groepsgewijs begeleid in hun bewustwording van houding- en gedragsaspecten en de
veranderingen daarin, zodat ze de (structurele) stap naar de arbeidsmarkt wél kunnen zetten.
Voorzien in een laagdrempelige en toegankelijke zorg
Ook in 2017 vond de dienstverlening dicht bij de burger plaats, dus in de kernen, de dorpen, binnen
het sociale wijkteam, aan de telefoon en bij de mensen thuis. De burger wordt zoveel mogelijk
geholpen door één medewerker. We werken zoveel als maar mogelijk wijk- en kerngericht.
In 2017 was in 2 van de 3 gemeenten ook de Participatiewet vertegenwoordigd in het sociaal
wijkteam.
In het kader van de inkomensvoorziening is verder gewerkt aan een vermindering van de bewijslast:
we willen van de burger enkel datgene weten wat wij zelf nog niet weten en dat écht van belang is
voor de vaststelling van het recht op of de hoogte van een uitkering. Daarnaast is verder gewerkt aan
de stroomlijning van aanvraagprocessen en de vereenvoudiging van de bijzondere bijstand.
Met het realiseren van de door onze specialisten voorbereide afstemming van het bijzondere
bijstandsbeleid tussen de gemeenten (zonder dat dit ten koste van de couleur locale gaat) is een
mooie efficiency-stap gezet.
Vanuit de visie van één gezin, één plan en één regisseur en de daarmee samenhangende integrale
benaderingswijze van de inwoners hebben we ook in 2017 een aantal werkprocessen tegen het licht
gehouden en werken we er aan dat deze efficiënt worden ingericht.
Een voorbeeld daarvan is het integrale meldings- en screeningsproces. Nieuwe meldingen komen
binnen bij het screeningsteam, bestaande uit zowel medewerkers Participatiewet alsook
medewerkers Zorg en Ondersteuning. Dit team heeft een belangrijke functie om (integraal) boven
water te krijgen wat de precieze vraag of behoefte is en hoe we daar zo efficiënt en effectief mogelijk
mee omgaan.
Verhogen van de participatie
Ondanks het feit dat de economie aantrekt en daarmee het aantal banen toeneemt, lukt het niet
iedereen op deze ontwikkeling mee te liften. In de Participatiewet hebben we te maken met
doelgroepen die ver afstaan van zelfstandigheid en van werk. Dit betreft de voormalige WSW- en
Wajong doelgroep. Het gevolg hiervan is een groeiend uitkeringsbestand dat moeite heeft om zich te
handhaven:
- mensen met lichamelijke en/of psychische beperkingen;
- mensen met verstandelijke beperkingen;
- langdurig werkloze ouderen (de 50-plussers);
- statushouders en minderjarige vreemdelingen (AMV’ers).
Binnen het totale uitkeringsbestand lukt het de groep met een relatief korte afstand tot de
arbeidsmarkt momenteel steeds beter om werk te krijgen. Dit betekent echter wel dat, behoudens
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nieuwe klanten, het resterende uitkeringsbestand steeds “zwaarder” wordt, hetgeen een
intensievere aanpak en inzet van middelen vergt.
Op hoofdlijn bestaat onze aanpak uit het beperken van de instroom:
- de rol van de poortwachter is binnen het screeningsteam verder vormgegeven;
- de verplichte 4-weken zoekperiode voor jongeren (< 27 jaar) zoals in de Participatiewet
vastgelegd passen wij óók (in aangepaste vorm) toe op aanvragers die ouder zijn dan 27 jaar
(inspanningsperiode);
- alle nieuwe klanten krijgen een aantal groepsgewijze workshops, gericht op informatie (rechten
en plichten) en vooral activering. Ook voor bestaande klanten die richting werk kunnen geven we
interactieve workshops ter voorbereiding op de arbeidsmarkt;
- daar waar het gaat om de scholingsplicht van jongeren tot 27 jaar volgen we strikt de
participatiewet: jongeren die uit ’s Rijks kas bekostigd onderwijs kunnen volgen en in verband
daarmee aanspraak hebben op studiefinanciering, komen niet voor uitkering in aanmerking en
het bevorderen van de uitstroom:
- de arbeidsmogelijkheden van degenen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt worden door
Westrom in beeld gebracht;
- De ketensamenwerking met het Werkgeversservicepunt en met Westrom als
werkontwikkelbedrijf leidt tot meer efficiency en een betere match tussen vraag en aanbod;
- Wettelijk is geregeld dat gedurende een beperkte periode een deel van de inkomsten uit
deeltijdarbeid niet met de uitkering verrekend wordt. Omdat van deze vrijlating een stimulans
richting werkaanvaarding uitgaat, passen we deze vrijlatingen ruim toe;
- We hebben positieve ervaringen opgedaan met het aanschrijven van (een grote groep uit) het
bestand, waarbij mensen worden gewezen op concrete mogelijkheden, perspectieven en kansen
op de arbeidsmarkt. Voorbeelden hiervan zijn het project “bouwmensen” en de wervingsactie
voor VDL-NedCar.
Hoewel de in 2017 gerealiseerde uitstroom in de tred loopt met het landelijke beeld hebben we op
uitstroom een hogere ambitie.
Belangrijke reden van instroom is de instroom van vluchtelingen met een verblijfsstatus. De groep
statushouders vormt inmiddels een substantieel onderdeel van het gemeentelijk uitkeringsbestand.
Uitstroom naar werk gaat moeizaam. Taalproblemen, een andere cultuur en onvoldoende vakkennis
zijn daarbij een probleem.
Eind 2017 is Westrom gestart met een screening van degenen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt. Daarbij gaat het MER-breed om zo’n 600 uitkeringsdossiers. Het doel van de screening
is om een actueel inzicht te krijgen in de arbeidsmarktsituatie van deze groep uitkeringsgerechtigden.
De personen worden onder andere getoetst aan vier arbeidsmarkt gerelateerde
competentieprofielen. Er wordt een advies gegeven richting arbeid of maatschappelijke participatie.
Daarnaast bevordert deze screening de samenwerking tussen de generalisten van het
Servicecentrum MER en de consulenten trajectbegeleiding van Westrom. Het streven is om
aanvullend te zijn aan elkaars expertise, zodat er nog efficiënter gewerkt kan worden.
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Tabel Prestatie-indicatoren Participatie

Omschrijving
Aantal
uitkeringsgerechtigden
participatie:
- BBZ
- Participatie
- Ioaw
- Ioaz
Aantal uitstroom:
- BBZ
- Participatie
- Ioaw
- Ioaz
Aantal instroom in:
- BBZ
- Participatie
- Ioaw
- Ioaz
Tijdigheid afhandelen
aanvraag:
- BBZ
- Participatie
- Ioaw
- Ioaz
Bezwaarschriften
- Aantal
bezwaarschriften
Klachten
- Aantal klachten

Raming
2016

Raming
2017

Realisat
ie 2017

12
921
85
9

12
921
85
9

8
950
72
13

8
302
28
5

8
302
28
5

7
260
27
2

9
339
34
2

9
339
34
2

10
242
67
4

83%
83%
84%
100%

83%
83%
84%
100%

86%
88%
87%
100%

< 5%

< 5%

< 2%

< 2%

<5%

<2%
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Zorg en Ondersteuning
Het stimuleren van de eigen kracht en het ondersteunen van inwoners met een beperking, om hen
optimaal te kunnen laten participeren.
Om dit te bereiken is er in 2017 gestart met een pilot screening. Elke melding komt binnen bij een
screeningsteam. Dit team heeft een belangrijke functie om boven water te krijgen wat de precieze
vraag of behoefte is van de inwoner en hoe we daar binnen het team Wmo mee omgaan.
Wanneer deze behoefte niet aansluit bij de mogelijkheden die binnen de Wmo geboden kunnen
worden, is doorverwijzing naar ketenpartners in een vroeg stadium mogelijk.
Valt de behoefte van de inwoner wel binnen de mogelijkheden die de Wmo biedt en betreft het een
enkelvoudige vraag dan gaat deze het proces in van een snelle en efficiënte afhandeling. Als het een
meervoudige vraag is of onduidelijk is waar de behoefte van de inwoner precies ligt dan volgt een
keukentafelgesprek om de vraag achter de vraag naar voren te halen. Er wordt vanuit een integrale
benadering gekeken naar mogelijke oplossingen of ondersteuning. Daarbij explorerend naar de
mogelijkheden die de inwoner zelf heeft of die de omgeving kan bieden aan ondersteuning.
Daarnaast is kennis van de sociale kaart van belang om de inwoner, als de oplossing buiten de scope
van het sociaal domein ligt, door te kunnen verwijzen naar de juiste instantie.
Door de start van de pilot screening is de toegang tot de WMO vereenvoudigd. Waar er begin 2017
na een telefoongesprek eerst een formulier werd opgestuurd waarna er binnen de afdeling bekeken
werd welk vervolgproces er werd ingezet, is er eind 2017 na het telefonisch contact direct voor de
klant duidelijk hoe het vervolgproces eruit ziet.
Voorzien in een laagdrempelige en een toegankelijke zorg
Bovenstaande betekent dat het Servicecentrum MER dicht bij de inwoners is georganiseerd. Door
invulling te geven aan de sociale wijkteams, een goede telefonische bereikbaarheid en makkelijke en
snelle vindbaarheid op websites van de gemeenten middels contactgegevens, maar ook door digitale
aanvraagformulieren ter beschikking te stellen.
Het jaar 2017 heeft in het teken gestaan van de verdere doorontwikkeling van de sociale wijkteams
(SWT’s) binnen de gemeenten, o.a. door het toespitsen van deelnemende organisaties op behoeften
van inwoners van deze kern/de gemeente.
In de gemeente Maasgouw is er één sociaal wijkteam voor de gehele gemeente en wordt er op 2
locaties spreekuur gedraaid. Deelnemende ketenpartners zijn het Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG), Wijkverpleegkundigen, Algemeen Maatschappelijk werk (AMW), Welzijnswerk- en
mantelzorgondersteuning, MEE, generalisten participatiewet en Wmo.
In de gemeente Roerdalen zijn er 2 sociale wijkteams en wordt er in 4 kernen spreekuur gehouden.
Deelnemende ketenpartners daar zijn CJG, AMW, Wijkverpleegkundigen en generalisten
participatiewet en Wmo.
In de gemeente Echt-Susteren zijn er 2 sociale wijkteams met een basisteam dat bestaat uit een
generalist Wmo, een wijkverpleegkundige en een welzijnswerker eventueel aangevuld met een
casemanager dementie, CJG en AMW.
Binnen de SWT’s wordt er ook gewerkt vanuit de één gezin één plan één regisseur gedachte. Niet
participatie, zorg of jeugd is het uitgangpunt maar de vraag en de behoefte van de inwoner.
Medewerkers zijn daarbij in staat om een klantgerichte benadering te kiezen waarbij de eigen kracht
van de inwoner en diens sociale netwerk uitgangspunt zijn. In 2017 is er tevens gestart met
registratie van vragen in 1 gezamenlijk systeem, WIZ-portaal.
De participatie verhogen
Hoewel dit een hoofdtaak is van de participatiewet is er in 2017 ook vanuit de Wmo gewerkt aan
maximale participatie door inwoners. Hierbij dient gedacht te worden aan arbeidsmatige
dagbesteding in het kader van de Wmo. Door brede vraagverheldering en inzetten op eigen kracht,
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zijn inwoners die vanwege eenzaamheid een aanvraag voor dagbesteding deden, in 2017
bijvoorbeeld ingezet als vrijwilliger.
De 2de lijns-zorg transformeren naar 1ste lijns-zorg en eigen kracht
Waar in 2015 en 2016 gestart is met het ontwikkelen van algemene en voorliggende voorzieningen is
hierin in 2017 verder doorgepakt. Er vindt op beleidsniveau veelvuldig overleg plaats tussen de
medewerkers van de gemeenten en medewerkers van het servicecentrum-MER SD, over signalen die
in de uitvoering opgevangen worden en initiatieven die aansluiten bij de behoeften van de inwoners.
Een voorbeeld is het doorverwijzen van inwoners naar de huiskamerplus projecten, die momenteel
goed gevuld zijn en waarbij er mogelijk aanvullende projecten geopend dienen te worden. Ook het
gebruik maken van reeds ingezette en nog te ontwikkelen wensbussen door inwoners bekend bij de
Wmo is hier een mooi voorbeeld van. Binnen de sociale wijkteams wordt steeds de afweging
gemaakt welke ketenpartner bijvoorbeeld uit het voorliggend veld een vraag van een burger kan
beantwoorden zonder meteen duurdere Wmo voorzieningen in te zetten.

Producten Wmo
De afdeling Sociaal Domein voert de onderstaande producten uit in het kader van de Wmo. Om dat
inzichtelijker te maken, maar ook om goede sturing te kunnen geven, is de Wmo verdeeld in
onderstaande producten. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen zorg in natura en
persoonsgebonden budget (PGB).
a. Begeleiding;
b. Persoonlijke verzorging;
c. Kortdurend verblijf;
d. Rolstoelen;
e. Vervoersvoorzieningen;
f. Woonvoorzieningen;
g. Hulp bij het huishouden;
h. Meldingen.
Onderstaande tabel geeft de afgehandelde producten aan die in 2017 zijn geleverd en het verschil
met 2016 en de raming voor 2017. De in- en uitstroom van 2017 is niet langer betrouwbaar vanwege
het opschonen van de database en kan voor 2017 niet worden weergeven.
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Tabel Prestatie-indicatoren WMO
Omschrijving
Raming
2016
Begeleiding
- Aantal cliënten
877
- Aantal indicaties
1128
- Instroom
812
- Uitstroom
1045
- Tijdigheid
70%
Kortdurend verblijf
- Aantal aanvragen
4
- Aantal indicaties
7
- Instroom
9
- Uitstroom
14
- Tijdigheid
70%
Persoonlijke verzorging
- Aantal aanvragen
14
- Aantal indicaties
25
- Instroom
24
- Uitstroom
36
- Tijdigheid
70%
Vervoersvoorzieningen
- Aantal aanvragen
563
- Aantal
4690
voorzieningen
429
- Instroom
661
- Uitstroom
76%
- Tijdigheid

Raming
2017

Daadwerkelijk
2017
877
1128
812
1045
70%

650
755
75%

4
7
9
14
70%

6
3
75%

14
25
24
36
70%

8
4
75%

563
4690
429
661
76%

640
4249
82%
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Omschrijving
Woonvoorzieningen
- Aantal aanvragen
- Aantal
voorzieningen
- Instroom
- Uitstroom
- Tijdigheid
Hulp bij het huishouden
- Aantal aanvragen
- Aantal
voorzieningen
- Instroom
- Uitstroom
- Tijdigheid
Meldingen
- Aantal meldingen
Bezwaarschriften
- Aantal
bezwaarschriften
Klachten
Aantal klachten

Raming
2016

Raming
2017

317
1223
72
170
61%

Daadwerkelijk
2017
317
1223
72
170
61%

141
797
75%

418
1931
232
391
85%

464
1626
92%

1726

31

2311

< 5%

< 5%

< 5%

< 2%

< 2%

< 2%

418
1931
232
391
85%

In bovenstaande tabel ontbreken de cijfers gehandicaptenparkeerkaart en leerlingenvervoer, omdat
deze niet onder de wet Wmo vallen, deze worden in onderstaande tabellen weergegeven. Verder
valt op dat er fors meer meldingen zijn afgehandeld dan geraamd voor 2017. Doordat in de melding
nadrukkelijk gekeken wordt naar de eigen kracht van de inwoner en het sociaal netwerk, leiden
minder meldingen dan voorheen ook daadwerkelijk tot een aanvraag voor een maatwerkvoorziening.
T.a.v. de aanvragen zijn er op de onderdelen woonvoorzieningen en begeleiding in 2017 minder
aanvragen afgehandeld dan geraamd. Een verklaring hiervoor is dat er meer ingezet is op eigen
kracht van de burger om bijvoorbeeld te verhuizen naar een meer geschiktere woning. T.a.v.
aanvragen begeleiding speelt inzet op eigen kracht en netwerk van de burger zeker een rol in de
afname van het aantal aanvragen en door de komst van huiskamerprojecten en huiskamer plus
projecten hebben minder inwoners dan voorheen een beroep gedaan op de maatwerkvoorziening
begeleiding.
Leerlingenvervoer
De afdeling sociaal domein verzorgde in 2016 de uitvoering van aanvragen leerlingenvervoer (LLV)
voor de gemeente Echt-Susteren. In 2017 hebben we aanvullend op 2016 ook het LLV uitgevoerd
voor gemeente Roerdalen. Omdat we dit hebben moeten uitvoeren binnen de aanwezige formatie
heeft dit tot extra werkdruk geleid bij medewerkers.

Tabel Prestatie-indicatoren leerlingenvervoer
Omschrijving
Daadwerkelijk Daadwerkelijk
2016
2017
Aantal aanvragen
126
235
LLV

Mg

ES

Rd

n.v.t.

119

116
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Gehandicaptenparkeerkaart
De afdeling sociaal domein verzorgt de gehele uitvoering van de Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) in
samenwerking met de gemeenten. Zoals uit onderstaande tabel is af te lezen zijn er veel meer
aanvragen afgehandeld dan geraamd voor 2017.
Tabel Prestatie-indicatoren gehandicaptenparkeerkaart
Omschrijving
Raming
Raming Daadwerkelijk
2016
2017
2017
Aantal aanvragen
298
298
437
GPK
Aantal toekenningen
Nog niet
Nog niet
411
GPK
bekend*
bekend*

Mg

ES

Rd

104

207

126

97

178

126
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Wat heeft het gekost?
Specificatie van baten en lasten
Begroting 2017
voor wijziging

SOCIAAL DOMEIN
LASTEN
Zorg

Begroting 2017 na
wijziging

Verschil
raming/realisatie

Realisatie 2017

Kosten Personeel
Kosten overig
Totaal

1.477.675
38.500
1.516.175

1.633.004
38.500
1.671.504

1.629.005
28.863
1.657.868

3.999
9.637
13.636

Participatie

Kosten Personeel
Kosten overig
Totaal

1.941.371
68.393
2.009.764

1.946.936
68.393
2.015.329

1.811.366
72.509
1.883.875

135.570
-4.116
131.454

Staf

Kosten Personeel

472.692

381.817

367.940

13.877

Totaal

472.692

381.817

367.940

13.877

Implementatiebudget
Tijdelijk personeel
Opschonen database
(dekking vanuit saldo 2016)
Overige personeelskosten
Doorbelasting van BO
Totaal

975.000
174.662

915.657
174.662

624.373
386.237

291.284
-211.575

50.000
234.880
12.988
1.388.187

149.233
190.970
12.988
1.363.801

-99.233
43.910
24.386

Overig

TOTAAL LASTEN SD

241.579
1.391.241
5.389.872

5.456.837

5.273.484

183.353

Bijdrage gemeenten Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Onttrekking resultaat

1.424.420
2.523.543
1.441.909

1.428.903
2.531.486
1.446.448
50.000

1.380.447
2.445.640
1.397.397
50.000

48.456
85.846
49.051
-

TOTAAL BATEN SD

5.389.872

5.456.837

5.273.484

183.353

-

-

-

-

BATEN

EXPLOITATIESALDO SD

Toelichting programma sociaal domein
In het derde kwartaal van 2017 zijn we gestart met de transformatie binnen het sociaal domein. Deze
organisatie-ontwikkelopgave vraagt veel van de medewerkers in een organisatie waar het
ziekteverzuim hoog is en de werkdruk als fors wordt ervaren. Het uitrollen van de transformatie
vergt meer tijd dan verwacht om de medewerkers in voldoende mate mee te nemen in het proces en
de werkvoorraden niet te ver te laten oplopen.
Het zaakgericht werken is nog niet geïmplementeerd maar het sociaal domein maakt wel de keuze
om voor een volledige koppeling te gaan tussen Join en Suite. Om live te gaan hebben we nog
aanvullende afspraken nodig met bijvoorbeeld de postverwerking. De performance problematiek van
de overgang van GWS naar Suite en daarbovenop de koppeling met Join maakt dat we de efficiency
voordelen met het zaakgericht werken voor het sociaal domein niet ten volle kunnen benutten.
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Door de organisatieontwikkeling, het hoge ziekteverzuim en de geschetste problematiek rondom
zaakgericht werken waren we in 2017 genoodzaakt veel mensen in te huren teneinde de
werkvoorraad enigszins acceptabel te houden.
Participatie
Het voordeel bij participatie van € 131.000 wordt verklaard door niet begrote inkomsten die zijn
uitgevoerd in het kader van het uitvoeringsplan MER Sociaal Domein 2017. Dit betreft onder andere
werkzaamheden in het kader van het werkgeversservicepunt.
Overig
Binnen de afdeling Sociaal Domein is er op totaalniveau gestuurd op het budget voor tijdelijke inhuur
en implementatiebudget. Tegenover een voordeel van € 291.000 op het implementatiebudget staat
daarom een nadeel van € 212.000 op de inhuur van tijdelijk personeel. De kosten voor het project
database zijn fors overschreden met € 99.000. Vanuit het overschot 2016 is hiervoor € 50.000
overgeheveld om de kosten van dit project te dekken. De vervuiling vanuit de conversie van de 3
systemen is echter dusdanig dat het overgehevelde budget niet voldoende bleek.
De post overige personeelskosten heeft een voordelig effect van € 44.000. Dit is met name te wijten
aan het feit dat er minder kosten zijn gemaakt in het kader van opleiding.
Bijdrage gemeenten
Door strak te sturen op wat écht nodig is, zeker in het vooruitzicht van de beperkte middelen in 2018
en de in 2017 toen nog dreigende BTW claim, zijn er minder kosten gemaakt dan vooraf begroot.
Daarnaast zijn er inkomsten gegenereerd, zoals hierboven toegelicht bij het item participatie. Per
saldo betreft het een bedrag van € 183.000. De niet bestede middelen zijn in mindering gebracht op
de door de deelnemende gemeenten verschuldigde bijdragen, zoals afgesproken in de
vaststellingsovereenkomst.
Toelichting op het resultaat SD
Het voorlopig resultaat van het programma SD is € 183.353 voordelig, grotendeels veroorzaakt door
niet begrote inkomsten bij het onderdeel Participatie (werkzaamheden uitgevoerd tbv het
Werkgeversservicepunt) en lagere uitgaven door strakke sturing. Het jaar 2017 heeft voornamelijk in
het teken gestaan om “going concern” op een kwalitatief, voldoende niveau uit te voeren; de
transformatie-opgave is hierdoor in mindere mate opgepakt. Op grond van de
vaststellingsovereenkomst van december 2017 is dit voorlopig resultaat in mindering gebracht op de
gemeentelijke bijdrage zodat het eindresultaat uitkomt op 0. De terugbetaling is berekend op basis
van de in 2017 per gemeente betaalde bijdrage conform onderstaande tabel.

Gemeente
Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Totaal

Bijdrage 2017
SD
1.428.903
2.531.486
1.446.448
5.406.837

%
26,428
46,820
26,752

Resultaat 2017
SD
-48.456
-85.846
-49.051

100

-183.353
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5. Programma Bedrijfsvoering
Inleiding
Dit programma betreft de bedrijfsvoering van het Servicecentrum MER zelf en hetgeen het
Servicecentrum aan bedrijfsvoeringstaken voor de drie deelnemende gemeenten uitvoert.
Medio 2017 zijn de bedrijfsvoeringstaken op het gebied van financiën, DIV, I&A en HRM bij de GR
MER ondergebracht. Vooralsnog is Inkoop buiten de GR MER gebleven. De betrokken medewerkers
zijn per 1 juli geplaatst bij de GR MER en vervolgens zijn de openstaande vacatures ingevuld. Per
einde jaar is het gelukt om alle sleutelposities te bezetten.
In 2017 is hard gewerkt aan de fundamenten van de bedrijfsvoeringsondersteuning binnen de GR
MER, zowel door in te zetten op personeel als op de ICT infrastructuur, in de vorm van de
projectenkalender 1.0.
Wat wilden we bereiken?
Een goede ondersteuning van de deelnemende gemeenten en het Servicecentrum door uitvoering
van service-, beheer- en adviestaken binnen de bedrijfsvoeringstaken financiën, HRM, informatie &
automatisering en digitale informatievoorziening (DIV).
Wat hebben we er voor gedaan?
Algemeen personeel
Op 1 juli is de afdeling bedrijfsvoering als nieuwe afdeling toegevoegd aan het Servicecentrum
MER. De maanden hieraan voorafgaand zijn de medewerkers van de individuele gemeenten via het
sociaal statuut geplaatst op een functie binnen de nieuwe afdeling. Nagenoeg iedereen is geplaatst
op een functie binnen de aangegeven voorkeuren. Omdat de moedergemeenten voorafgaand aan de
vorming van de afdeling hun vacatures tijdelijk hadden ingevuld, ontstond bij de start een
verhoudingsgewijs groot aantal openstaande vacatures. In eerste instantie zijn die tijdelijke
contracten verlengd in afwachting van structurele invulling van formatie. Openstaande
formatieruimte geeft enerzijds ruimte om de organisatie in te richten naar de nieuwe situatie.
Anderzijds zorgde het groot aantal vacatures voor uitdagingen ten aanzien van de continuïteit.
Aangezien de arbeidsmarkt, vergeleken met enkele jaren geleden, weer onder druk staat, is de
invulling van de vacatures een lastige opgave gebleken. Het Servicecentrum MER als goede
werkgever op de arbeidsmarkt positioneren blijkt een uitdaging te zijn. Inmiddels zijn de laatste
openstaande functies per 01.01.2018 ingevuld en is de formatie vrijwel op de afgesproken sterkte.
In de opstartmaanden is helder geworden dat het grootste aandachtspunt ligt bij de “basis op orde”
brengen. In de praktijk lopen we veelvuldig tegen het spanningsveld aan tussen de wens om te
harmoniseren en te standaardiseren uit oogpunt van efficiëntie en de wens van de deelnemende
organisaties om toch vooral de zogenaamde “couleur locale” als uitgangspunt te nemen. Daarom is
in overleg met de deelnemende organisaties het project gestart om te komen tot een Producten
Diensten Catalogus die vertaald wordt in een Uitvoeringprogramma Bedrijfsvoering. Hierin worden
kwantitatieve en kwalitatieve afspraken gemaakt over de dienstverlening. Zowel inhoudelijk als in
beschikbare uren.
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Projectenkalender I&A
Om de inrichting van de I&A omgeving van het Servicecentrum MER en de drie deelnemende
gemeenten vorm te geven is de projectenkalender 2015-2016 (meerjarige projecten) opgesteld. De
projectenkalender omvat voor 2017 nog acht projecten. In onderstaande tabel wordt een beknopte
toelichting op de voortgang van de projecten gegeven.
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Voortgang I&A Projectenkalender 2015-2016
Project (incl. nummer)
5. Zaakgericht Werken MER SD

7. Zaakgericht Werken MER Gemeenten

8. Inrichten KCS MER frontoffices

9. Aanbesteding Telefonie

14. Migratie ICT infra naar de MER omgeving

15. Samenvoeging Financiële Toepassing

17. Realisatie verdieping MER
informatiearchitectuur
18. Multifunctionals in MER-verband

Omschrijving
Na status “On hold” door problemen rondom
zaakgericht werken en nieuwe versies van GWS
in het jaar 2016 is dit project in 2017 weer
opgepakt. In 2017 is het scenario om bij de SD
live te gaan met zaakgericht werken opgeleverd
zodat dit in 2018 kan worden opgeleverd en
overgedragen kan worden naar beheer.
In 2017 is gemeente Roerdalen live gegaan met
zaakgericht werken. BBP en JKC worden in 2018
verder opgepakt. In gemeente Echt-Susteren is
gestart met JKC. Zaakgericht werken en BBP
lopen door in 2018. Voor gemeente Maasgouw
is begonnen aan het projectplan, realisatie
loopt door in 2018.
Dit project kan worden gerealiseerd zodra het
organisatorisch vraagstuk, met betrekking tot
de zaakgerichte werkwijze tussen de MER
organisaties, is beantwoord. Project loopt door
in 2018.
In 2017 is gestart met de implementatie bij
gemeente Maasgouw en de Omgevingsdienst;
eind 2017 verkeert e.e.a. in een afrondende
fase. De implementatie bij de gemeente EchtSusteren, Sociaal Domein, gemeente Roerdalen
en Bedrijfsvoering loopt door in 2018.
In 2017 is gestart met het bijstellen van de
planning op basis van ontwikkelingen binnen
het zaakgericht werken project. De financiële
consequenties van dit project zijn begroot in de
exploitatie en worden in 2018 bijgesteld. In
2017 is de gezamenlijke MER ICT infrastructuur
gerealiseerd conform technische ICT
infrastructuur. Er is gestart met de migratie van
afdeling Bedrijfsvoering naar deze MER ICT
infrastructuur. Het project loopt door in 2018.
Het project is opgesplitst in de migratie naar de
gezamenlijke MER ICT infrastructuur en de
harmonisatie van de financiële applicatie. In
2017 is alleen gestart met de migratie; de
harmonisatie van de financiële applicatie wordt
opgepakt in 2018.
In 2017 is gestart met de realisatie van de
Enterprise Servicebus, dit project loopt door in
2018.
Project is in 2017 afgerond met als resultaat dat
het Servicecentrum MER beschikt over een
oplossing waarbij het ook mogelijk is om
beveiligd te printen.
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Zoals uit het overzicht blijkt, lopen diverse projecten door in 2018; van het totaal beschikbare budget
voor de projectenkalender 2015-2016 ad € 1.855.000 is in 2017 € 811.000 uitgegeven. Dit wordt in
mindering gebracht op de balanspost. Het restant ad € 1.044.000 is verder beschikbaar in 2018.
De projectenkalender 2017-2018 is opgenomen in de begroting 2017, maar de start hiervan is
verplaatst naar 2018. De bijdrage van de gemeenten voor het jaar 2017 ad € 591.000 is gedurende
het jaar teruggegeven aan de drie gemeenten.
Wat heeft het gekost?
Begroting 2017 voor
wijziging

BEDRIJFSVOERING
Algemeen

Kosten personeel
Overige personeelskosten
Accountantskosten
Communicatie
Huur huisvesting Heel
Totaal

Bedrijfsvoering I&A

Applicaties onderhoud+beheer
Diverse
LAN Onderhoud
LAN Beheer
LAN Aanschaf
WAN Verbindingen
Leasekosten
Projectenkalender I&A 17-18
Projectenkalender I&A (S)
WAN Telekom
DIV
Financien
Informatiebeveiliging
Doorbelasting BO
Totaal

Bedrijfsvoering Personeel

TOTAAL LASTEN BV

TOTAAL BATEN BV

WXPLOITATIESALDO BV

147.943
2.167
10.000
5.000
210.000
375.110

€
€
€
€
€
€

-

305.344
30.826
348.169
206
4.201
148.120
390.403
6.649
14.999
88.386
26.063
12.988
1.376.354 €

71.052
-30.826
124.831
14.594
4.799
393.880
83.597
589.480
2.000
234.526
3.751
14.844
24.938
1.531.465

2.781.611
123.549
294.500

3.234.925
57.397

-453.314
66.152
294.500

3.199.660 €

3.292.322 €

2.129.910

6.107.479

4.668.676

1.438.803

802.315
737.970
491.296
73.254
25.075
2.129.910

1.851.894
2.380.517
1.725.739
73.254
25.075
51.000
6.107.479

1.405.193
1.795.607
1.318.617
73.184
25.075
51.000
4.668.676

-446.701
-584.910
-407.122
-70
1.438.803

-

-

-

-

297.000
418.000
14.800
9.000
542.000
474.000

€

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Transitiebudget OD
Transitiebudget I&A
Dekking Rekeningresultaat 2016

€

Verschil
raming/realisatie

Realisatie 2017

€
€
€
€
€
€

1.754.800 €

Loonkosten Bedrijfsvoering
Overige personeelskosten
Implementatiebudget
Totaal

Bijdrage gemeenten

€
€
€
€
€
€

Begroting 2017 na
wijziging

- €

-

€
€
€
€
€
€

376.396
473.000
14.800
9.000
542.000
474.000
589.480
2.000
241.175
18.750
103.230
51.000
12.988
2.907.819 €

-

-92.662

Uit de cijfers is te herleiden dat er een overschot op de reguliere I&A budgetten van ruim € 900.000
is. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat het begrote bedrag is gebaseerd op de structurele
kosten die voortvloeien uit de projecten van projectenkalender 2015-2016, met name project 14
“Migratie ICT infra naar de MER omgeving”. Aangezien dit project nog doorloopt in 2018-2019, is
er een overschot op posten zoals leasekosten (€ 84.000), WAN verbindingen (€ 394.000), applicaties
onderhoud (€ 71.000), LAN onderhoud (€ 125.000).
Onderstaand wordt hier nog een uitgebreidere toelichting op gegeven:
 LAN Onderhoud: Hierop worden licenties geboekt van onder andere Microsoft en Oracle
m.b.t. werkplekken en servers. Omdat de gemeenten nog beschikken over hun eigen ICT
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omgeving en deze nog niet is gemigreerd naar de ICT omgeving van het Servicecentrum MER
is uitbreiding van deze licenties niet volledig gerealiseerd. Dit vindt plaats op het moment dat
een ICT omgeving wordt gemigreerd naar het Servicecentrum MER. In 2018 staat de ICT
omgeving van gemeente Maasgouw op de planning en in 2019 Echt-Susteren en Roerdalen.
Leasekosten: Op deze posten worden de structurele lasten van investeringen in hard- en
software geboekt. Omdat de gemeenten nog beschikken over hun eigen ICT omgeving en
deze nog niet is gemigreerd naar de ICT omgeving van het Servicecentrum MER is uitbreiding
van hard- en software (werkplekken, servers, netwerkapparatuur) niet volledig gerealiseerd.
Dit vindt plaats op het moment dat een ICT omgeving wordt gemigreerd naar het
Servicecentrum MER. In 2018 staat de ICT omgeving van gemeente Maasgouw op de
planning en in 2019 Echt-Susteren en Roerdalen.
WAN verbindingen: Hierop worden de verbindingen geboekt die noodzakelijk zijn voor het
functioneren van de gezamenlijke ICT omgeving van het Servicecentrum MER. Zodra de ICT
omgevingen van de gemeenten worden gemigreerd naar de ICT omgeving van het
Servicecentrum MER worden de verbindingen hierop aangepast/uitgebreid. Daarnaast is er
een besparing gerealiseerd omdat de aanbesteding van de glasvezelverbinding gunstiger is
uitgevallen dan begroot.
Applicaties onderhoud: Hierop worden de onderhoudskosten (support en onderhoud)
geboekt van applicaties van de Omgevingsdienst, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering. Vanuit
het project Zaakgericht werken zijn nog niet alle kosten in rekening gebracht aangezien het
project nog niet volledig is gerealiseerd, hierdoor is er in 2017 een overschot op dit budget.
WAN Telecom (telefonie): Hierop worden de kosten m.b.t. het telefonie project (KPN
oplossing) geboekt. In 2017 is de Omgevingsdienst in rekening gebracht, de overige kosten
worden in 2018 in rekening gebracht bij livegang van de KPN oplossing op locaties Roerdalen,
Echt-Susteren en Maasgouw.

Op de loonkosten bedrijfsvoering is sprake van € 453.000 hogere lasten. Dit wordt grotendeels
veroorzaakt door veel openstaande vacatures, langdurig verzuim en hiermee samenhangend veel
inhuur.
Medio 2017 is bedrijfsvoering gestart binnen de GR MER, een half jaar later dan de oorspronkelijke
planning. Onder andere hierdoor is in 2017 nog geen start gemaakt met uitvoering van zaken op
basis van het implementatiebudget.
Toelichting op het resultaat BV
Het voorlopig resultaat van het programma BV is € 847.278 voordelig. Op grond van de
vaststellingsovereenkomst van december 2017 is dit voorlopig resultaat in mindering gebracht op de
gemeentelijke bijdrage zodat het eindresultaat uitkomt op 0. Voor wat betreft de terugbetaling
wordt deze berekend op basis van de in 2017 per gemeente betaalde bijdrage; hierbij wordt het
onderdeel WAN Telecom apart berekend en weergegeven, e.e.a. gelet op de afwijkende
verdeelsleutel.

Gemeente
Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Totaal

Bijdrage 2017
BV
1.764.743
2.302.408
1.649.797
5.716.948

%
30,869
40,273
28,858

Resultaat 2017
BV
-189.140
-246.765
-176.820

100

-612.725
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Gemeente
Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Totaal

Bijdrage 2017
BV Telefonie

%
87.151
78.109
75.942

241.202

Resultaat 2017
BV Telefonie
36,132
-84.749
32,383
-75.956
31,485
-73.849
100

-234.553
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6. Programma Bestuur & Organisatie
Inleiding
Het programma Bestuur & Organisatie is via begrotingswijziging 2017-1 gecreëerd. In de
oorspronkelijke begroting omvatte het programma bedrijfsvoering enkele programma overstijgende
budgetten en I&A budgetten. Met de overgang van de afdeling Bedrijfsvoering naar het
Servicecentrum dienden de programma overstijgende budgetten een nieuwe plaats te krijgen in de
begroting. Deze zijn toen ondergebracht in het programma: Bestuur & Organisatie. De concernstaf
(voorheen directiesecretariaat) is het organisatieonderdeel dat aan dit programma is gekoppeld.
Wat wilden we bereiken?
Professionele ondersteuning van het management, de directie, het Dagelijks Bestuur (DB) en het
Algemeen Bestuur (AB) op het gebied van besluitvorming, strategische advisering, planning en
control. Professionele ondersteuning van het management, de directie, Het DB, en het AB bij de
organisatieontwikkeling strategie, (organisatie)structuur, systemen, personeel, vaardigheden en
managementstijl) van het Servicecentrum MER als geheel.
Een professionele invulling van het opdrachtgeverschap bedrijfsvoering Servicecentrum MER.
Een goede ondersteuning van de Ondernemingsraad (OR).
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We zorgden 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 agenda voor
organisatieontwikkeling;
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 en nieuw inkoopbeleid;
j. afspraken met de belastingdienst over BTW, voorbereidingen ten behoeve van uitwerking VPB.
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Wat heeft dat gekost?
Begroting 2017
voor wijziging

BESTUUR EN ORGANISATIE

Begroting 2017 na
wijziging

Accountantskosten
Communicatie
Huur Heel
Loonkosten Bestuur en Organisatie
Organisatieontwikkeling
Advieskosten fiscaal onderzoek
TOTAAL LASTEN B & O
Bijdrage gemeenten

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Doorbelasting OD/SD/BV
Dekking Rekeningresultaat 2016

TOTAAL BATEN B & O
EXPLOITATIESALDO B & O

Realisatie 2017

Verschil
raming/realisatie

15.000
5.000
210.000
269.769
50.000
41.833

15.000
598
210.000
274.715
10.517
21.911

4.402
-4.946
39.483
19.922

591.602

532.741

58.861

263.031
71.151
46.624
38.964
171.832

244.756
46.632
30.557
38.964
171.832

-18.275
-24.519
-16.067
-

591.602

532.741

-58.861

-

-0

-0

-

-0

-0

RESULTAATBESTEMMING 2017

TOTAAL RESULTAAT NA BESTEMMING

-

Toelichting op de lasten
Loonkosten bestuur en organisatie
Deze post bestaat uit de post salarissen en post tijdelijk personeel. De middelen van € 19.952 waren
niet noodzakelijk om in te zetten.
De post organisatie ontwikkeling
Interne organisatie ontwikkeling is zoveel mogelijk door eigen medewerkers uitgevoerd, afgestemd
op de ontwikkelingen in de afdelingen. Dit verklaart de te ruime budgettering van € 39.483. De
interne doorontwikkeling is een continu proces dat ook in 2018 doorloopt.

Toelichting op het resultaat B & O
Het voorlopig resultaat van het programma B & O is € 58.861 voordelig. Op grond van de
vaststellingsovereenkomst van december 2017 is dit voorlopig resultaat in mindering gebracht op de
gemeentelijke bijdrage zodat het eindresultaat uitkomt op 0. De terugbetaling is berekend op basis
van de in 2017 per gemeente betaalde bijdrage conform onderstaande tabel.

Gemeente
Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Totaal

Bijdrage 2017
B& O
53.030
71.151
46.624
170.805

%
31,047
41,656
27,297

Resultaat 2017
B& O
-18.275
-24.519
-16.067

100

-58.861
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7. Paragrafen
In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn de volgende paragrafen van de begroting en de
jaarrekening verplicht gesteld (indien relevant). In de paragrafen worden de beheersmatige taken
van de organisatie verder uitgewerkt. Aldus wordt verslag gedaan over relevante ontwikkelingen van
bepaalde ondersteunende taken. De verplichte paragrafen zijn:
 Bedrijfsvoering;
 Weerstandsvermogen;
 Onderhoud kapitaalgoederen en
 Financiering.
De paragrafen verbonden partijen, grondbeleid en lokale heffingen zijn niet relevant voor het
Servicecentrum MER. Servicecentrum MER is voor de deelnemende gemeenten een verbonden
partij, maar beschikt zelf niet over verbonden partijen waarover verantwoording dient te worden
afgelegd. Het grondbeleid maakt deel uit van de kerntaken van de gemeenten en voor de uitvoering
van de lokale heffingen (incl. invordering) wordt gebruik gemaakt van de diensten van BsGW.
Paragraaf bedrijfsvoering
De paragraaf bedrijfsvoering heeft meestal betrekking op alle ondersteunende taken die het
Servicecentrum MER uitvoert voor de eigen afdeling Omgevingsdienst, de afdeling Sociaal Domein,
de afdeling Bedrijfsvoering, de concernstaf, de Directie, het Dagelijks Bestuur en het Algemeen
Bestuur.
Vanaf 1 juli 2017 is de afdeling bedrijfsvoering operationeel. Deze afdeling zorgt voor de
bedrijfsvoering ondersteuning op financiën, HRM, I&A en DIV. In deze jaarrekening wordt over deze
afdeling gerapporteerd in het programma bedrijfsvoering.
Deze paragraaf richt zich met name op de HRM kengetallen van het Servicecentrum MER en op de
bedrijfsvoeringsondersteuning die in 2017, na de overgang van bedrijfsvoering naar het
Servicecentrum, nog door de gemeenten wordt uitgevoerd.
HRM-kengetallen
Tabel: Personeel 2017
Afdeling
Omgevingsdienst
Sociaal Domein
Bedrijfsvoering
Bestuur en Organisatie
Totaal Servicecentrum MER

Tabel: ziekteverzuim 2017
Afdeling
Staf
Sociaal Domein
Bedrijfsvoering
Omgevingsdienst
Totaal Servicecentrum MER

Formatie in fte Bezetting in fte
Begrote
Gerealiseerde
31-12-2017
31-12-2017
Loonsom 2017 loonsom 2017
69,36
73,71 € 4.099.753,00 € 4.025.450,06
60,5
76,45 € 4.004.746,00 € 3.996.244,74
83,67
102,03 € 2.781.611,00 € 2.178.326,89
2,33
3,22 €
166.638,00 €
135.045,96
215,86
255,41 € 11.052.748,00 € 10.335.067,65

VerzuimZiekmeldingsGemiddelde
percentage
frequentie
verzuimduur
0,25%
0,33
2
10,49%
1,34
23,14
6,81%
1,05
20,21
5,78%
1,12
15,64
7,77%
1,18 €
19,84
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Tabel: Ontwikkeling gemiddeld ziekteverzuim
Jaar
2015
2016
2017

Percentage
2,89%
3,57%
7,77%

Tabel: Ontwikkeling personeelsbestand
Jaar
fte
2015
66,36
2016 (incl. SD)
120,36
2017 (incl. BV)
255,41

Gesloten beurzen principe
Het Servicecentrum is gehuisvest in de gemeentehuizen van Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen.
De afdeling Omgevingsdienst in Maasgouw, de afdeling Sociaal Domein en de concernstaf in EchtSusteren en de afdeling Bedrijfsvoering in Roerdalen. De facilitaire ondersteuning van de afdelingen
vindt plaats door de gemeente waar de afdeling is gehuisvest.
De bedrijfsvoeringsondersteuning is vanaf de start van het Servicecentrum in september 2013
verzorgd door de 3 gemeenten, volgens het zogenaamde gesloten beurzen principe. Een gelijke
verdeling van de ondersteuning over de drie gemeenten heen.
Na overgang van de afdeling bedrijfsvoering naar het Servicecentrum op 1 juli 2017 is een aantal
bedrijfsvoeringstaken achtergebleven bij de gemeenten.
Naast de huisvesting en facilitaire ondersteuning van de gemeente betrof dit in 2017:
- Algemene juridische ondersteuning;
- Communicatie;
- Verzekeringen;
- Inkoop.
Algemene juridisch ondersteuning en communicatie wordt vanaf 2018 niet meer geleverd door de
gemeenten. Voor de toekomstige organisatie van deze taken zijn adviezen in voorbereiding. Ook
voor verzekeringen en inkoop is een organisatie advies in voorbereiding.
Interne controle
Voorafgaand aan de jaarrekeningcontrole zijn de materiële processen geanalyseerd en vastgelegd.
Daarbij zijn de (proces)risico’s geïnventariseerd en de getroffen beheersmaatregelen beschreven. De
vastgelegde administratieve organisatie per proces vormde het vertrekpunt voor de interne controle
2017 waarvan de uitvoering is uitbesteed. Er zijn geen materiële bevindingen gebleken uit de
gecontroleerde processen: salarissen, crediteuren en aanbestedingen. Afgelopen jaar heeft er een
optimalisatie van het aanbestedingsproces plaatsgevonden, met het gewenste resultaat.
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Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheer
Kaders voor risicomanagement
Risicomanagementproces
In juli 2017 zijn de kaders voor risicomanagement vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Met deze
kaders is de afbakening van het risicomanagement voor het Servicecentrum bepaald.
De risico’s in het Servicecentrum worden enerzijds veroorzaakt door exogene ontwikkelingen, zoals
een toename van de vraag en liggen anderzijds aan de bedrijfsvoerings-kant.
Risico’s als gevolg van beleidskeuzes en gemeentelijke projecten maken geen onderdeel uit van het
risicomanagement van het Servicecentrum MER.
In de kaders voor risicomanagement is ook het risicomanagementproces vastgelegd. Dit proces
maakt onderdeel uit van de planning en control cyclus in het Servicecentrum MER. Risico-identificatie
en risico-classificatie zijn belangrijke onderdelen van dit proces. Dit gebeurt met behulp van de kansen gevolg-klassen uit de onderstaande tabel.
Kans-klassen

Gevolg-klassen

Hoe waarschijnlijk is
het dat het risico zich
zal voordoen?

Verwachte financiële
omvang

Klein

1-40%

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

Gemiddeld

40-60%

Laag

€ 25.000 – € 100.000

Groot

60-95%

Gemiddeld

€ 100.000 - € 500.000

Hoog

€ 500.000 - € 1000.000

Zeer hoog

>€ 1000.000

< € 25.000

Weerstandsvermogen
Risicomanagement is doelgericht, gestructureerd, communicerend omgaan met risico’s. Een risico is
een onzekere gebeurtenis met oorzaken, een kans van optreden en effecten op doelstellingen. Pas
als een risico zich – ondanks de inspanningen op het gebied van risicomanagement- toch voordoet en
negatieve gevolgen heeft voor het Servicecentrum, komt het weerstandsvermogen in beeld.
Het weerstandsvermogen is het geheel van alle middelen en mogelijkheden waarover het
Servicecentrum MER beschikt, om de gevolgen van niet begrote kosten te dekken zonder dat dit leidt
tot aanpassing van het bestaand beleid.
Hierbij zijn twee elementen belangrijk:
Hoeveel middelen zijn nodig om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen? Dit noemen
we de benodigde weerstandscapaciteit.
Hoeveel middelen zijn beschikbaar om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen? Dit
noemen we de beschikbare weerstandscapaciteit.
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Weerstandsvermogen= Beschikbare weerstandscapaciteit
Benodigde weerstandscapaciteit

= 1,0 < 1,4 1

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.
Het beleid in de kaders risicomanagement, zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur in juli 2017,
zal worden toegepast vanaf de begroting 2019.
Begroting 2017
Weerstandsvermogen
In de begroting 2017 is in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheer een opsomming
gemaakt van de risico’s. Deze risico’s zijn destijds niet gekwantificeerd. De kaders voor
risicomanagement waren nog niet vastgesteld en zijn daarom nog niet toegepast bij de begroting
2017. De algemene reserve van € 130.000 is als weerstandscapaciteit bepaald. Ook in de begroting
2018 is de algemene reserve en daarmee de begroting op € 130.000 vastgesteld. In 2017 is geen
beroep gedaan op de algemene reserve.
Risico’s
In deze paragraaf worden de geïnventariseerde risico’s uit de begroting 2017 opgesomd (herhaald)
en is geëvalueerd in hoeverre het risico is opgetreden. Ook is aangegeven welke risico’s met
financiële consequenties zich wel hebben voorgedaan die niet in de begroting 2017 zijn
geïnventariseerd.

1

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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8. Terugblik op de risico’s uit de begroting 2017
GR MER brede risico’s
Nieuwe en groeiende organisatie
Risico begroting 2017
Het Servicecentrum is een nieuwe organisatie. In 2017 zal de afdeling Bedrijfsvoering worden
toegevoegd.
Daarnaast moet de bedrijfsvoering van het Servicecentrum worden ontwikkeld en afgestemd op de
nieuwe organisatie. Het betreft bijvoorbeeld de professionalisering van de P&C cyclus,
implementatie budgethouderschap, organisatie financiële ondersteuning, interne controle etc..
Evaluatie
Volgens planning is de afdeling bedrijfsvoering overgegaan naar het Servicecentrum. Het is een
afdeling in opbouw. Omdat het Servicecentrum een nieuwe organisatie is, lag de nadruk van
bedrijfsvoeringondersteuning in 2017 nog bij de drie gemeenten volgens de historische
taakverdeling.
Door het onderbrengen van de bedrijfsvoeringtaken binnen het Servicecentrum, moeten er nieuwe
coördinatie- en afstemmingsprocessen worden ingericht. Ook administraties moeten opnieuw
worden ingericht en ondersteunende systemen moeten nog worden geïmplementeerd.
Het risico heeft zich voorgedaan. Risicobeheersing heeft in 2017 plaatsgevonden door inzet op
organisatieontwikkeling, investering in kennis en kunde, inrichten en continu verbeteren van de
processen, maar ook door incidenten-management en het commitment en de inzet van het
personeel in het Servicecentrum en de drie gemeenten.
Kwaliteit dienstverlening
Risico begroting 2017
In de begroting van 2017 is aangegeven dat om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen
wordt gemonitord op kwaliteit.
Evaluatie
De kwaliteit van dienstverlening staat, afhankelijk van de ontwikkelfase waarin een afdeling zich
bevindt, onder druk omdat afdelingen enerzijds in ontwikkeling zijn en anderzijds de dienstverlening
doorgaat.
Alle afdelingen hebben, of zijn aan de slag met een uitvoeringsprogramma waarin afspraken over de
dienstverlening worden vastgelegd.
De afdeling Omgevingsdienst meet de kwaliteit van dienstverlening en implementeert op basis
daarvan verbeteringen. Daarnaast initieert de afdeling initiatieven om de dienstverlening te
optimaliseren, waarin ook de klantgroepen participeren. Ook de afdeling Sociaal Domein zal starten
met klanttevredenheidsonderzoeken.
Om het dienstverleningsproces voor de klant verder te verbeteren, is er een project opgestart om de
dienstverlening van de gemeenten en het Servicecentrum beter op elkaar aan te laten sluiten.
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Taakstellingen
Risico begroting 2017
De afdelingen zijn overgegaan naar het Servicecentrum met een vastgesteld budget. Op
verschillende programma’s rusten taakstellingen. Afhankelijk van de bedrijfsvoering kunnen deze
worden gerealiseerd.
Met de bedrijfsplannen en de uitwerking daarvan in begrotingswijzigingen zijn de budgetten
vastgesteld.
Evaluatie
Dit risico is opgetreden. De budgetten voor de afdelingen die zijn overgegaan vanuit de gemeenten
zijn “bevroren” bij de overgang en worden enkel gecorrigeerd wanneer wijzigingen in de car-uwo
zich voordoen. Echter, exogene ontwikkelingen staan niet stil. Het opvangen van de financiële
consequenties van deze ontwikkelingen gebeurt op verschillende manieren. Kwalitatieve en
kwantitatieve consequenties worden niet altijd ondervangen.
Exogene ontwikkelingen worden aangemerkt als aanvullende dienstverlening en deze ontwikkelingen
worden financieel vertaald;
- Exogene ontwikkelingen worden opgevangen door het openhouden van vacatureruimte;
- Exogene ontwikkelingen worden opgevangen met het implementatiebudget dat bestemd is
voor organisatie ontwikkeling;
- Aanboren van andere inkomstenbronnen, zoals het uitvoeren van werkzaamheden voor
andere organisaties en het aanbieden van opleidingen aan andere organisaties in de RUDacademie.
De taakstellingen (kortingen op de budgetten) zijn deels gebaseerd op het behalen van efficiency als
gevolg van uniformering van de processen. Dit is vaak nog niet mogelijk vanuit de optiek van couleur
locale (uitvoeringsorganisatie werkt conform wens van de opdrachtgevers volgens drie van elkaar
verschillende processen) en omdat de systemen die randvoorwaardelijk zijn om een efficiencyslag te
behalen nog niet zijn geïmplementeerd of niet het beoogde efficiencyvoordeel zullen behalen als ze
geïmplementeerd zijn.
Pieken of dalen in de vraag
Risico begroting 2017
Het Servicecentrum is afhankelijk van de vraag en afname vanuit de gemeente. Dit kan meer of
minder zijn dan begroot. Beheersmaatregelen zijn jaarlijkse afspraken over de afname, monitoring
per kwartaal, flexibele inzet medewerkers en eventuele inhuur.
Evaluatie
Dit risico is opgetreden. In 2017 is de vraag naar producten en diensten van de Omgevingsdienst
enorm toegenomen. De capaciteit die hiervoor nodig was kon niet meer binnen de afdeling worden
opgevangen. Door monitoring was deze piek in de vraag al in een vroeg stadium bekend en is met de
opdrachtgevende gemeenten overeengekomen dat hiervoor financiële ruimte wordt gereserveerd,
waarbij door de Omgevingsdienst is geadviseerd om de dienovereenkomstig hoge legesinkomsten als
mogelijke dekking te gebruiken voor deze meerkosten.
Voor het hele Servicecentrum geldt dat naast de beheersmaatregelen van jaarlijkse afspraken over
de afname van producten en diensten, monitoring per kwartaal, flexibele inzet van medewerkers en
eventuele inhuur, er ook in de operationele aansturing geprioriteerd is.

39

Omgevingsdienst
Inkomsten RUD samenwerking
Risico begroting 2017
De inkomsten zijn afhankelijk van de vraag van andere gemeenten uit de RUD samenwerking over
dienstverlening.
Evaluatie
Dit risico is niet opgetreden. In 2017 zijn er weinig fluctuaties in de vraag naar dienstverlening vanuit
de RUD partners geweest. Deze vraag is al enkele jaren redelijk stabiel. Wel is er een toenemende
vraag vanuit de partner gemeenten om te participeren in opleidingen van de RUD-academie.
Risico beëindiging huidige netwerk-RUD samenwerking als gevolg van de wet VTH
Risico begroting 2017
De huidige netwerkvorm moet op basis van de wet VTH eindigen. Inkomsten uit de samenwerking
zijn niet structureel en op voorhand te begroten.
Evaluatie
Vanaf 1-1-2018 is de RUD georganiseerd in een Gemeenschappelijke Regeling met behoud van de
netwerkconstructie. Deze constructie heeft (vooralsnog) geen consequenties voor de vraag aan de
afdeling Omgevingsdienst vanuit de RUD partners.
Sociaal domein
Decentralisaties sociaal domein
Risico begroting 2017
De invoering van de decentralisaties kent momenteel nog een aanloopperiode. De effecten van deze
decentralisatie zijn nog niet helemaal duidelijk waardoor de mogelijke risico’s als gevolg van deze
invoering nog niet goed zijn in te schatten. Het is dus van belang deze ontwikkelingen goed te
monitoren en de mogelijke risico’s te inventariseren. Op basis van de voortschrijdende sturing- en
managementrapportages kan meer inzicht in de mogelijke risico’s worden verkregen.
Evaluatie
De afdeling Sociaal Domein bevindt zich in de transformatiefase waarbij het gaat om een nieuwe
wijze van klantbejegening en een nieuwe werkwijze in de keten, om de zelfredzaamheid van
inwoners te bevorderen, vanuit de sociale cohesie een vangnet te realiseren en de noodzaak tot
ingrijpen vanuit de overheid te verminderen. Dit risico is opgetreden.
Bovenop het vastgesteld budget is er voor de transitie vanuit het Rijk en de transformatie een
implementatiebudget toegekend van € 975.000. Dit budget is voor een belangrijk deel opgegaan aan
inhuur ten behoeve van ziekteverzuim, frictiekosten van de reorganisatie, inhuur van kennis en
kunde. In 2018 is dit budget verminderd met € 600.000. Additioneel is er nog een taakstelling van €
71.000 opgelegd aan het sociaal domein voor 2018.

Uitvoeringskosten sociaal domein
Risico begroting 2017
Sociaal domein heeft een budget voor de uitvoering van de huidige taken. Toekomstige
ontwikkelingen (extra vraag, ontwikkelingen functieboek ) kunnen consequenties hebben voor de
benodigde uitvoeringsbudgetten en de personele capaciteit.
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Evaluatie
Dit risico is opgetreden. Nieuwe exogene ontwikkelingen leiden tot inzet extra capaciteit en hiermee
gepaard gaande kosten, terwijl het budget bevroren is. Daarnaast hebben ook de transformatie en
het ziekteverzuim effecten gehad op de budgetten en de personele capaciteit De afdeling vangt dit
zoveel mogelijk op door in de operationele sturing te prioriteren en heeft in 2017 gebruik gemaakt
van het implementatiebudget om kosten die met dit risico gepaard gaan op te vangen. Vanaf 2018 is
er nog maar beperkt budget beschikbaar om deze risico’s op te vangen.
Bedrijfsvoering
Beheersing kosten I&A projectenkalender
Risico begroting 2017
Voor de hard en software zijn leasecontracten afgesloten. Nieuwe investeringen leiden tot pieken.
Evaluatie
Dit risico is niet opgetreden. Naast de investeringen van de I&A projectenkalender zijn er geen
nieuwe investeringen gedaan.
Niet geïdentificeerde risico’s in de begroting 2017
In 2017 zijn ook risico’s opgetreden die niet expliciet in de risicoparagraaf van de begroting van 2017
zijn opgenomen. Het betreft met name risico’s die te maken hebben met personeel. Door de recente
overgang van het personeel van de drie gemeenten naar de afdelingen Sociaal Domein en
Bedrijfsvoering hebben we te maken met frictiekosten en een hoog percentage langdurig
ziekteverzuim. De kosten die hiermee gepaard gaan zijn in 2017 opgevangen door met name de
implementatie-budgetten bestemd voor organisatieontwikkeling.
Financiële kengetallen
Vanaf de begroting 2018 bevat de paragraaf weerstandsvermogen Servicecentrum MER financiële
kengetallen. Deze kengetallen zijn een grofmazig instrument om een uitspraak te kunnen doen over
de financiële positie. Het betreft onderstaande kengetallen.
In onderstaande tabel is het verloop van de financiële kengetallen te zien.

Financiële kengetallen jaarrekening 2017
Kengetal

Realisatie Begroting Realisatie
2016
2017
2017

Netto schuldquote

-4%

-4%

-2%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte
leningen

-4%

-4%

-2%

Solvabiliteitsratio

15%

25%

6%

Structurele exploitatieruimte

-1%

-5%

0%

Toelichting realisatie financiële kengetallen 2017
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast (het saldo van de vlottende
schulden/overlopende passiva en de vlottende activa) van GR MER ten opzichte van de eigen
middelen (gerealiseerde baten, excl. mutaties in de reserves).
De Solvabiliteitsratio wordt op grond van de desbetreffende ministeriële regeling nr. 20150000387198 door de lokale overheid als volgt berekend:
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Sovabiliteitsratio 2017

Berekening

Eigen vermogen / totaal vermogen x 100

346.350/6.221.799 x100 = 5,57%

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin SC MER in staat is aan haar financiële
verplichtingen op de langere termijn te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor
de financiële weerbaarheid. Dit cijfer geeft dus een soort toekomstvisie weer.
De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte het
SC MER heeft ter afdekking van de financiële lasten, 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. De benodigde financiële ruimte
is feitelijk de beschikbare weerstandscapaciteit. Op dit moment bestaat deze bij het SC MER
uitsluitend uit de algemene reserve van € 130.000. Deze beschikbare ruimte, gekoppeld aan het niet
gebruik maken van lang- of kortlopende externe financiering zoals Rekening courant krediet,
daggeld- of kasgeldleningen e.d., betekent dat de cashflow in feite geen ruimte biedt voor
onverwachte grotere uitgaven.
Onderhoud kapitaalgoederen
Deze paragraaf heeft voor het SC MER slechts betekenis voor de materiële vaste activa op de balans.
Het betreft uitsluitend de 3 dienstauto’s van de afdeling OD die in 2014 zijn aangeschaft. De totale
investering destijds bedroeg € 73.107. Hiervan resteert eind 2017 nog een boekwaarde van€ 45.692
na afschrijving. De afschrijvingskosten bedragen € 9.138 per jaar. De afschrijvingstermijn van
vervoersmiddelen is 8 jaar.
Voor herinvestering in 2023 zijn nog geen middelen beschikbaar.
Financiering
De financieringsparagraaf is op grond van art. 13 BBV verplicht. Het betreft een specifieke paragraaf
over financiële risico’s. In het algemeen zijn deze risico’s goed kwantificeerbaar. Het betreft
bijvoorbeeld renterisico's, kredietrisico's, liquiditeitsrisico's en debiteurenrisico's. Bij SC MER zijn
deze risico’s beperkt. Onderstaand wordt kort ingegaan op enkele relevante, maar niet significante
financiële risico’s bij SC MER; te weten: renterisico's, kredietrisico's, liquiditeitsrisico's, en
debiteurenrisico's.
 De renterisico’s van SC MER zijn beperkt. Het SC maakt vrijwel uitsluitend gebruik van interne
financiering via de deelnemende gemeenten. Mogelijke financiële risico’s op dit punt worden
gedragen door de moedergemeenten. Zij kunnen daarbij zo nodig gebruik maken van externe
financieringsmogelijkheden.
 Kredietrisico’s zijn niet aan de orde omdat SC MER geen krediet verleent aan derden;
 Het liquiditeitsrisico is beperkt omdat de gemeenten in geval van liquiditeitsproblemen zullen
zorgen voor compensatie van een tijdelijk tekort aan liquide middelen bij SC MER. In de GR is
geregeld dat SC MER niet zelfstandig financieringskredieten aangaat.
 Het debiteurenrisico is beperkt omdat de debiteuren van SC MER vooral bestaan uit de 3
aangesloten gemeenten en andere diverse overheidsorganisaties. De onderlinge financiële
verplichtingen worden door de betreffende overheidsinstanties steeds op correcte wijze voldaan.
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9. JAARREKENING 2017
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften in het Besluit begroting en
verantwoording gemeenten.

Balans
Waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling
Algemeen
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats o.b.v.
historische kosten. Tenzij in de balans anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen
tegen nominale waarden.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en Lasten
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.
Lasten (kosten) worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden
echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Voor laatstgenoemde
kostencategorie wordt geen voorziening of verplichting opgenomen.
Materiele activa met economisch nut
 Waardering op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
 Lineair afschrijven van slijtende investeringen met ingang van de maand volgend op de maand
van ingebruikneming, uitgaande van de verwachte gebruiksduur en rekening houdend 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.
Vlottende activa en passiva
Vorderingen en activa
 Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
 Voor verwachte oninbaarheid wordt zo nodig een ‘voorziening dubieuze debiteuren’ gevormd.
 De voorziening dubieuze debiteuren 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 een minimum van
€ 250.000) dagelijks afgestort naar de schatkist.
Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Balans per 31 december 2017

Balans per 31 december 2017
ACTIVA

31-dec-2017

31-dec-2016

Vaste activa
Materiele vaste activa (investeringen met economisch nut)

€

45.692 €

54.830

Totaal vaste activa

€

45.692 €

54.830

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar
Vorderingen op openbare lichamen
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar

€
€

3.822.468 €
1.914.155 €

836.829
2.435.077

Liquide middelen
BNG

€

83.736 €

215.590

Overlopende activa (overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen)

€

355.749 €

902.802

Totaal vlottende activa

€

6.176.107 €

4.390.298

TOTAAL GENERAAL ACTIVA

€

6.221.799 €

4.445.128

Vlottende Activa

PASSIVA

31-dec-2017

31-dec-2016

Vaste passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Gerealiseerd resultaat 2016
Gerealiseerd resultaat 2017

€
€

130.681 €
215.669 €
€

130.681
240.744
272.833

€

346.350 €

644.258

€

3.248.667 €

770.576

€

1.416.407 €

935.451

€

1.210.375 €

2.094.844

Totaal vlottende passiva

€

5.875.449 €

3.800.871

TOTAAL GENERAAL PASSIVA

€

6.221.799 €

4.445.129

Totaal vaste passiva
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar
Overlopende passiva
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een
volgend begrotingsjaar tot betaling komen m.u.v. jaarlijks terugkerende
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende
begrotingsjaren komen
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Het betreft de financiële verplichtingen waarvan de contractduur het boekjaar 2017 overschrijdt.
Overeenkomsten met samenwerkingsverbanden zijn in dit overzicht niet meegenomen.
Overeenkomsten waarbij de totale jaarlijkse lasten lager zijn dan € 20.000 zijn ook niet
meegenomen.

Naam opdracht

Leverancier/aannemer

Einddatum contract

Tijdelijk Personeel
Tijdelijk Personeel
Bedrijvenzorgpakket
Personeels- en Salarisadministratie
Suite voor het sociaal domein
Sociale recherche gemeenschappelijke
regeling
Gemeenschappelijke regeling Westrom
uitvoering ‘oude WSW’ en re-integratie
Digitaal archief

Start People
Driessen
IZA
Centric
Centric
Leudal

01-03-2018
01-03-2018
Onbepaalde tijd
31-12-2023
31-12-2022
N.v.t.

Software ondersteuning bij
vergunningsverlening en handhaving
Lease apparatuur

Westrom
Decos Software Engineering BV,
Master IT Solution
Roxit B.V.
Econocom

N.v.t.
30-06-2019
31-12-2018
31-12-2019

10.Toelichting Balans
Uit de eindbalans 2017 blijkt dat het resultaat van de jaarrekening 2017 nihil is. Dit is het gevolg van
de door de samenwerkende partijen gesloten vaststellingsovereenkomst van 19 december 2017. Het
gevolg daarvan is dat de teveel betaalde gemeentelijke bijdrages in 2017 zijn terugbetaald aan de
gemeenten. Deze afspraak is in de administratie van de betrokken partijen verwerkt als laatste
boeking in het boekjaar 2017 (verwerkt in 2018).
Activa
Vaste activa
De balanspost Vaste Activa is onderverdeeld in Materiële Vaste Activa (MVA), Immateriële Vaste
Activa (IVA) en Financiële Vaste Activa (FVA). SC MER beschikt uitsluitend over MVA, waar hierna kort
op wordt ingegaan.
Materiële vaste activa
De boekwaarde van de drie auto’s, aangeschaft in 2014 voor een totaalbedrag van €73.107, bedraagt
per ultimo 2017 € 45.692 (ultimo 2016 € 54.830). De jaarlijkse afschrijvingskosten bedragen € 9.139.
De afschrijvingstermijn is 8 jaar en de restwaarde is € 0.
Het verloop van deze balanspost is opgenomen in de onderstaande tabel.
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Materiele vaste activa 2017
Verloopoverzicht

Boekwaarde
AanDes31-12-2016 schaffingen investeringen

Investeringen met economisch nut

€

54.831 €

-

Totaal

€

54.831 €

- €

Afschrijvingen
€

- €

Duurzame waardeverminderingen

9.139

9.139 €

Boekwaarde
31-12-2017
€

45.692

- €

45.692

Vlottende activa
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar
Uitzettingen met een rentetypische looptijd
< 1 jaar

Boekwaarde 31-12-2017

Boekwaarde 31-12-2016

Vorderingen op openbare lichamen

€

3.822.467,92

€

836.829,00

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een
rentetypische looptijd < 1 jaar

€

1.914.154,71

€

2.435.077,00

TOTAAL

€

5.750.336,76

€

3.271.906,00

a. Specificatie vorderingen op openbare lichamen

Specificatie vorderingen op
openbare lichamen per ultimo
2017

Bedrag

Gemeente Maasgouw
Gemeente Echt-Susteren
Gemeente Roerdalen
Gemeente Leudal
Gemeente Nederweert
Gemeente Roermond
Gemeente Venray
Gemeente Horst aan de Maas
Gemeente Venlo
Gemeente Peel en Maas
Gemeente Beesel
Gemeente Gennep
RUD Zuid-Limburg
Loyalis

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

676.912,81
2.634.460,53
182.799,16
180.524,74
87.875,04
9.873,60
1.907,30
2.354,66
484,00
7.274,52
11.083,60
242,00
26.658,72
17,24

Totaal

€ 3.822.467,92
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b. Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rente-typische looptijd < 1 jaar
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)
Verslagjaar
(1)

Drempelbedrag

250
Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(3a) = (1) > (2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist
aangehouden middelen
Ruimte onder het drempelbedrag

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

(2)

380

174

114

149

76

136

101

-

-

130

-

(1) Berekening drempelbedrag
Verslagjaar
(4a)
(4b)
(4c)

Begrotingstotaal verslagjaar
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is
aan € 500 miljoen
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te
boven gaat

12.674
12.674
-

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een
Drempelbedrag
minimum van €250.000
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

250

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
(5a)
(5b)
(2) - (5a) / (5b)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden
middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

34.160

15.808

10.453

13.752

90

91

92

92

380

174

114

149

Dagen in het kwartaal
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist
aangehouden middelen

Liquide middelen
De liquide middelen zijn als gevolg van het schatkitbankieren beperkt tot maximaal € 250.000. De
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de vaste bankrelatie van SC-MER. Het banksaldo bij de BNG >
€ 250.000 wordt vanaf april 2017 dagelijks overgeboekt naar ‘de schatkist’. Het saldo bij de
‘Schatkist’ dient volgens de regels van het BBV te worden verantwoord onder de uitzettingen met
een looptijd < 1 jaar. De BNG bevestigt jaarlijks via de ‘standaard bankverklaring’ het eindsaldo per
de ultimo van het jaar.
Boekwaarde per Boekwaarde per
Liquide middelen
31-12-2017
31-12-2016
Bank Nederlandse Gemeenten
83.735,54
215.590,00

Totaal

83.735,54

215.590,00

47

Overlopende activa
Overlopende Activa
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van
volgende begrotingsjaren komen

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2017

31-12-2016

Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen

111.782,00
243.967,60

138.014,00
764.788,00

Totaal

355.749,60

902.802,00

Passiva
Eigen Vermogen
Reserves
Het eigen vermogen van SC-MER bestaat uit de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het
gerealiseerde exploitatieoverschot 2017. Deze verantwoordingsmethode is in het BBV verankerd en
heeft betrekking op het rekeningresultaat voor resultaatsbestemming. De bestemming van dit
resultaat is de bevoegdheid van het AB van SC-MER. Een besluit daarover wordt genomen bij de
vaststelling van de Jaarrekening 2017. Dit besluit betreffende de resultaatsbestemming wordt in
2018 administratief verwerkt.
Reserves

Saldo 31-12-2016

Algemene reserve

€

130.681,00

Bestemmingsreserves
Reserve ICT (zaaksysteem)
Reserve Leasekosten I&A
Gerealiseerd resultaat 2016

€
€
€

74.494,00
166.250,00
272.933,00

Totaal

€

644.358,00 €

Toevoeging

Onttrekking

-

Bestemming resultaat Vermindering dekking
vorig boekjaar
afschrijngskosten

€
€

25.075,00
272.933,00

€

298.008,00 €

-

€

-

Saldo 31-12-2017

€

130.681,00

€
€
€

74.494,00
141.175,00
-

€

346.350,00

Aan de algemene reserve zijn in 2017 geen middelen onttrokken, zodat het saldo van 130.681 kan
worden beschouwd als een beperkte buffer voor onvoorziene financiële tegenvallers
(weerstandscapaciteit).
De bestemmingsreserve leasekosten I&A (projectenkalender 2015-2016) is gecreëerd in 2016. Deze
reserve is bestemd als dekking voor de leaselasten uit de projectenkalender I&A gedurende de eerste 6
jaar. In 2017 is € 25.075 aan deze reserve onttrokken evenals in het startjaar 2016.
Tevens is in 2017 de bestemming van het resultaat in 2016 verwerkt in de MER-begroting 2017, na
goedkeuring van de jaarrekening 2016 door het algemeen bestuur. Dit besluit is verwerkt in
begrotingswijziging 2017-4. De specificatie van de resultaatsbestemming 2016 luidt als volgt:

Programma
Sociaal Domein
Bedrijfsvoering
Bestuur en Organisatie
Totaal bestemming resultaat 2016

Resultaatsbestemming
2016
50.000
51.000
171.833
272.833
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Vreemd Vermogen
Vlottende Passiva
Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar
SC-MER maakt geen gebruik van daggeldleningen of gelijkwaardige kortlopende leningen, noch van
een rekening courant krediet faciliteit bij de bank. De ‘gewone’ betaalrekening is ondergebracht bij
de Bank Nederlandse gemeenten.
Onder deze categorie resteert uitsluitend het crediteurensaldo per de ultimo 2017 dat in de volgende
tabel wordt gepresenteerd.
Boekwaarde Boekwaarde
Rentetypische looptijd < 1 jaar
31-12-2017 31-12-2016
Openstaande posten (crediteuren)

€ 3.248.667

€ 770.576

Totaal

€ 3.248.667

€ 770.576

De financiële afwikkeling van de crediteuren kende in 2017 een normaal verloop. In januari 2018 zijn
echter nog veel facturen ontvangen die betrekking hebben op 2017. Deze zijn nog in 2017 in de
administratie verwerkt en in januari 2018 betaald, hetgeen verklaart dat het saldo van € 3.248.667
per de ultimo 2017 relatief hoog is.
Overlopende passiva (Transitoria)
Overlopende Passiva
1. 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
Nog te betalen bedragen
2. 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 bedragen
Vooruit ontvangen I&A-projectenkalender 2015-16
Totaal

Boekwaarde
31-12-2017

Boekwaarde
31-12-2016

1.370.582

935.451

1.370.582

935.451

1.210.375

2.094.844

1.210.375

73.184
2.021.660

2.580.957

3.030.295

1. Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar
tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde
Deze post heeft voor € 243.819 betrekking op facturen die in 2017 zijn ontvangen en betrekking
hebben op het boekjaar 2018. Aldus komen deze facturen via de overlopende passiva ten laste
van 2018; het jaar waarop zij betrekking hebben. Tevens is in deze post de nog te betalen
terugbetaling aan de deelnemende gemeenten opgenomen van € 1.138.096 als gevolg van de
eindafrekening als gevolg van de vaststellingsovereenkomst van 19 december 2017.
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2. 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 bedragen Transitiebudget
Het resterend saldo van het transitiebudget van € 73.184 uit 2016 is in 2017 besteed als gevolg
van de uitbreiding van Servicecentrum MER met de afdeling Bedrijfsvoering.
Vooruit ontvangen I&A-projectenkalender 2015-16
De gemaakte kosten in 2017 komen tot een totaalbedrag van € 811.285 ten laste van de
beschikbare middelen van de Projectenkalender 2015-2016.
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11.Rekening van baten en lasten
RECAPITULATIE PROGRAMMARESULTATEN 2017
PROGRAMMA

Begroting 2017 na
wijzigingen

Realisatie 2017

Realisatie 2016

LASTEN
1. Omgevingsdienst
2. Sociaal Domein
3. Bedrijfsvoering
4. Bestuur en Organisatie
Subtotaal lasten

5.409.878
5.456.837
6.107.481
591.602
17.565.798,00 €

5.652.433
5.273.484
4.668.676
532.741
16.127.334 €

5.784.193
5.585.038
2.447.369
58.861
13.875.461

BATEN
1. Omgevingsdienst
2. Sociaal Domein
3. Bedrijfsvoering
4. Bestuur en Organisatie
Subtotaal baten

5.409.878
5.456.837
6.107.481
591.602
17.565.798,00 €

5.652.433
5.273.484
4.668.676
532.741
16.127.334 €

5.879.836
5.674.390
2.535.207
14.089.433

SALDO BATEN -/- LASTEN
1. Omgevingsdienst
2. Sociaal Domein
3. Bedrijfsvoering
4. Bestuur en Organisatie

-

-

95.643
89.352
87.838
-58.861

TOTAAL RESULTAAT VOOR BESTEMMING

-

-

213.972

RESULTAATBESTEMMING 2017

TOTAAL RESULTAAT NA BESTEMMING

213.972

-

-

-
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Toelichting rekening van baten en lasten
De toelichting op de resultatenrekening is per programma opgenomen in dit jaarverslag.

Incidentele baten en lasten
Niet van toepassing in 2017.

12.Wet Normering Topinkomens (WNT)
WNT-verantwoording 2017 Servicecentrum MER
De topfunctionarissen van GR Servicecentrum MER zijn allen werkzaam als topfunctionaris bij de GR
MER uit hoofde van hun functie bij 1 van de 3 deelnemende gemeenten aan de GR (Echt-Susteren,
Maasgouw en Roerdalen). Het betreft de burgemeesters, de wethouders en de
gemeentesecretarissen van de genoemde gemeenten. Zij hebben bij de GR geen dienstverband en
ontvangen voor de vervulling van hun functie bij de GR geen salaris of een financiële
tegemoetkoming anderszins. De genoemde topfunctionarissen vervullen de volgende functies bij de
GR:
 de 3 burgemeesters zijn lid van het Dagelijks Bestuur (DB);
 de colleges (3 burgemeesters en 12 wethouders zijn lid van het Algemeen Bestuur (AB));
 de 3 gemeentesecretarissen vormen samen de directie.
Tabel 13.1 is het format van het ministerie van BZK dat voor alle WNT-functionarissen van de GR van
toepassing is. Dit format is pro forma ingevuld als algemeen toepasselijk voorbeeld voor alle
genoemde topfunctionarissen van de GR Servicecentrum MER zoals opgenomen in tabel 13.2. In
2017 is de lijst van topfunctionarissen van de GR ongewijzigd ten opzichte van 2016. De grenzen van
de WNT zijn in 2017 niet overtreden, evenmin als in 2016. De genoemde functionarissen vervullen
hun taken als topfunctionaris bij de GR qualitate qua namens hun gemeente en bij de GR als
onbezoldigd topfunctionaris.
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Tabel Bezoldiging Topfunctionarissen 2017
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Tabel topfunctionarissen 2017
Bezoldiging
DBlid
Individueel WNT-maximum
2017
Functievervulling 2017
S.H.M. Strous
J.W.M.M.J. Hessels
M.D. de Boer-Beerta

van
1-1-2017
1-1-2017
1-1-2017

tot
31-12-2017
31-12-2017
31-12-2017

M.H.E. Wilms
J.A.L. Lalieu
A.C.H. Smeets Palmen
P.H.J. Pustjens
J.J.M. Dijcks
G.H.C. Frische
J.M.C. Wackers
P.H.M. Ruijten
E.W.A.M. Cuijpers
J.A.G.M. den Teuling
M.H. Verheijden
C.T.G. Wolfhagen

1-1-2017
1-1-2017
1-1-2017
1-1-2017
1-1-2017
1-1-2017
1-1-2017
1-1-2017
1-1-2017
1-1-2017
1-1-2017
1-1-2017

31-12-2017
31-12-2017
31-12-2017
31-12-2017
31-12-2017
31-12-2017
31-12-2017
31-12-2017
31-12-2017
31-12-2017
31-12-2017
31-12-2017

W.R.J.H. Ploeg
1-1-2017
G.W.T. van Balkom
1-1-2017
J.J.W.M. L'Ortije
1-1-2017
Individueel WNT-maximum 2016

31-12-2017
31-12-2017
31-12-2017

ABlid

DTlid

2017
181.000,00

X
X
X

X
X
X

0,00
0,00
0,00

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
X

0,00
0,00
0,00
179.000,00
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Voorstel Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
Onderwerp
Datum
behandeling
Kenmerk
Afdeling
Opsteller

Begroting 2019 en meerjarenraming 2020 - 2022
11 juli 2018

Concernstaf
Anne-Marie Rooskens

Samenvatting:
Het AB stelt conform artikel 34, lid 1, van de WGR de begroting vast. De ontwerpbegroting voor het
jaar 2019 is opgesteld. Hierin is ook het meerjarenperspectief 2020-2022 opgenomen. Op 3 april
2018 heeft het DB ingestemd met de ontwerpbegroting. Deze is daarna voor zienswijzen voorgelegd
aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden van Echt-Susteren en Roerdalen hebben
zienswijzen ingediend. De gemeenteraad van Maasgouw heeft geen zienswijzen ingediend. De
zienswijzen en de reacties daarop hebben wij vervat in de “Commentaren Zienswijzen Begroting
2019 en meerjarenraming 2020- 2022 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 2019 kan nu
door het AB worden vastgesteld.
Voorstel:
Het AB besluit:
1. De begroting 2019, meerjarenraming 2020-2022 vast te stellen;
2. De “Commentaren Zienswijzen Begroting 2018 en meerjarenraming 2018-2020 deelnemende
gemeenten Servicecentrum MER vast te stellen;
3. De “Commentaren Zienswijzen Begroting 2018 en meerjarenraming 2018-2020 deelnemende
gemeenten Servicecentrum MER” aan de raden van de deelnemende gemeenten te zenden.

Inleiding:
Het AB stelt conform artikel 34, lid 1, van de WGR de begroting vast. De ontwerpbegroting voor het
jaar 2019 is opgesteld. Hierin is ook het meerjarenperspectief 2020-2022 opgenomen. Op 3 april
2018 heeft het DB ingestemd met de ontwerpbegroting. Deze is daarna voor zienswijzen voorgelegd
aan de raden van de deelnemende gemeenten. Inzake de begroting 2019 hebben de gemeenteraden
van Echt-Susteren en Roerdalen zienswijzen kenbaar gemaakt. Deze zijn vervat en beantwoord in
bijgevoegd commentaren. De begroting 2019 kan nu door het AB worden vastgesteld.
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Doel:
Vaststellen van de begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022
Oplossingsrichting(en):
Deze begroting van de GR MER voldoet aan de eisen van het Besluit Begroten en Verantwoorden
provincies en gemeenten (BBV) dat grotendeels ook van toepassing is op de GR MER. Daarnaast zijn
de Kaders 2019 gevolgd in het opstellen van deze begroting. In principe houdt dat in dat de begroting
2019 is gebaseerd op de begroting 2018 en alle tot nu toe vastgestelde begrotingswijzigingen.
Daarnaast worden voor de programma’s Omgevingsdienst en Sociaal Domein de nieuwe
kostenverdeelsleutels gehanteerd zoals deze door de deelnemende zijn overeenkomsten en zijn
opgenomen in de Kaders 2019.
Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement.
Uit deze paragraaf komt naar voren waar in 2019 de grootste risico’s zijn te verwachten. Een deel van
deze risico’s zit in de opbouw van middelen voor personele kosten. Het Servicecentrum gaat hierover
in gesprek met de deelnemende gemeenten. Indien de uitkomst van dit gesprek is dat er middelen
moeten worden bijgesteld, zal dat uiteraard gebeuren aan de hand van een begrotingswijziging.
De begroting kent vier 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. Dat doet ook onze afdeling Bedrijfsvoering, maar dat uitvoeringsprogramma beslaat dan
ook de taken die deze afdeling uitvoert voor het Servicecentrum zelf. 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 wordt ook in
deze uitvoeringsprogramma’s opgenomen.
De concernstaf is terug te vinden in het programma Bestuur & Organisatie. Dit organisatieonderdeel
staat volledig ten diensten van het SC MER, de directie en het bestuur.
Financiële consequenties:
Niet van toepassing.
Risico’s:
Het DB dient voor 1 augustus 2018 de begroting 2019 aan Gedeputeerde Staten te zenden. Indien u
voor die datum geen begroting vaststelt, voldoet de GR MER niet aan de WGR.
Vervolgproces:
Het Dagelijks Bestuur zendt de begroting aan Gedeputeerde Staten van Limburg.
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Communicatie:
Communicatie vindt plaats na vaststelling van deze begroting via internet en intranet.
Voorstel:
Het AB besluit:
1. De begroting 2019, meerjarenraming 2020-2022 vast te stellen;
2. De “Commentaren Zienswijzen Begroting 2018 en meerjarenraming 2018-2020 deelnemende
gemeenten Servicecentrum MER vast te stellen;
3. De “Commentaren Zienswijzen Begroting 2018 en meerjarenraming 2018-2020 deelnemende
gemeenten Servicecentrum MER” aan de raden van de deelnemende gemeenten te zenden.
Bijlagen:




Programmabegroting Servicecentrum MER 2019 met meerjarenraming 2020-2022
Commentaren zienswijzen deelnemende gemeenten inzake begroting 2018 en meerjarenraming
2020-2022 (incl. raadsbesluiten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen)
Brieven aan raden deelnemende gemeenten.
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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 2019 is opgesteld conform de eisen van het Besluit Begroting en Verantwoording
gemeenten (BBV), de financiële verordening en de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr).
Daarnaast zijn voor 2019 de nieuwe met de deelnemende gemeenten overeengekomen
kostenverdeelsleutels gebruikt.
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 2019 die onze afdelingen
in de loop van 2018 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.
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Andere besluiten die in de loop van 2018 en 2019 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 overgedragen en berusten dus bij de deelnemende gemeenten.

1.3

Verdeelsleutels

In 2017 hebben de deelnemende gemeenten overeenstemming bereikt over de verdeelsleutels
waarop hun bijdragen aan het SC MER zijn gebaseerd. Uiteraard is deze begroting opgesteld conform
deze afspraken. Deze nieuwe kostenverdeelsleutels zijn overigens ook vastgelegd de in de Algemene
financiële en beleidsmatige kaders 2019. Zie onderstaande tabel. Gelet op de aard van de
kostenverdeelsleutels kunnen deze niet precies per gemeente worden doorgerekend voor het
meerjarenperspectief. De meerjarenramingen zijn dan ook gebaseerd op 2019 en worden uiteraard
bij het opstellen van volgende begrotingen bijgewerkt.
Tabel: Te hanteren kostenverdeelsleutel voor de bijdragen van de deelnemende gemeenten
Programma
2019
2020
2021
2022
Omgevingsdienst
output en
output en
output en
output en
werkprocessen
werkprocessen
werkprocessen
werkprocessen
(wp) van het jaar van het jaar 2018 van het jaar 2019 van het jaar 2020
2017
Sociaal Domein
Ingroeimodel (1) Ingroeimodel (2) Ingroeimodel (3) output en
Historisch: 37,5
Historisch: 25 %
Historisch: 12,5
werkprocessen
%
Inwoners: 25 %
%
van het jaar 2020
Inwoners: 37,5 % Output/wp: 50% Inwoners:12,5 %
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Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering aan
SC MER
Bestuur &
Organisatie

1.4

Output/wp:25 %
Historisch

Historisch
inwoneraantal
van het jaar t-1

Ingroeimodel (1)
Historisch: 37,5
%
Inwoners: 37,5 %
Output/wp: 25 %
inwoneraantal
van het jaar t-1
inwoneraantal
van het jaar t-1

Output/wp: 75 %
Ingroeimodel (2)
Historisch: 25 %
Inwoners: 25 %
Output/wp: 50%
inwoneraantal
van het jaar t-1
inwoneraantal
van het jaar t-1

Ingroeimodel (3)
Historisch: 12,5
%
Inwoners:12,5 %
Output/wp: 75 %
inwoneraantal
van het jaar t-1
inwoneraantal
van het jaar t-1

Taakstellingen en besparingen

Eventuele financiële taakstellingen zijn niet in deze begroting opgenomen. Als er een financiële
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
taakstellingen 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,
Bedrijfsvoering en Bestuur & Organisatie 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 2019 - 2022. 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?

We willen kosten efficiënte, klantgerichte service verlenen op het gebied van vergunningen, toezicht
en handhaving, zodat de gemeenten hun ambities op dit terrein kunnen bereiken. Die ambities
hebben betrekking op het behouden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de
leefomgeving, het beperken van de overlast en het waarborgen van de veiligheid.
We willen voldoen aan de (landelijke vereiste) kwaliteit en de afspraken die we met de gemeenten
hebben gemaakt over klantgerichtheid en kostenreductie.

2.3

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.

2.4

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 de door de gemeenten
vastgestelde Verordening Kwaliteit VTH. 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.
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Tabel 2.1 Prestatie-indicatoren Kwaliteit:
Omschrijving
Realisatie 2017
Voldoen aan landelijke criteria
80%
(zgn. ‘Atsma-eisen’)

Raming 2018
95%

Raming 2019
95%

Klanttevredenheid bij
vergunningverlening (NPS)

7,5

7,6

7,7

Percentage ongegrond verklaarde
bezwaar- en beroepzaken

90%

94%

94%

2.5

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.
Onze Omgevingsdienst werkt samen met de gemeentelijke afdelingen dienstverlening aan continue
verbetering van haar klantgerichtheid. Zo wordt bijvoorbeeld gewerkt aan verbetering van
gemeentelijke websites, het mogelijk maken van digitaal indienen van vergunningen/meldingen (eformulieren), het opstellen van lijsten met ‘Meest gestelde vragen’ (FAQ’s), het continu verbeteren
van het werkproces, etc. Om de klanttevredenheid te meten 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 2017
Percentage afgehandelde klantvragen
binnen Service Level Agreement
(SLA)*:
Eenvoudig (<24u)
90%
Specialistisch (<2dgn)
76%
Complex (<5dgn)
81%
Van rechtswege verleende
vergunningen
0,6%

Raming 2018

Raming 2019

92%
75%(**)
85%

95%
80%
85%

0%

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 Jaarverslag 2017 en het Uitvoeringsprogramma
2018.
**Uit het Jaarverslag 2017 blijkt dat de doelstelling voor 2018 van 75% realiseren SLA m.b.t. afhandelen
specialistische vragen reeds in 2017 is behaald.

2.6

Kostenreductie (efficiency)

Samenwerking zorgt ook voor kostenbesparingen en meer mogelijkheden om opbrengsten van
derden te generen.
Op dit programma is al een kostenreductie van € 344.350 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. De taakstelling is vanaf begrotingsjaar 2017 structureel vertaald in een
verminderde bijdrage van de gemeenten in de personeelsbudgetten van de Omgevingsdienst.
Voor 2019 verwachten wij – net als in 2017 en 2018 – een hoog aantal aanvragen voor
omgevingsvergunningen bouwen. Ook het benodigde bouwtoezicht zal naar verwachting daardoor in
2019 (nagenoeg) even groot zijn als in 2017 en 2018. Deze verhoogde werkvoorraad voor de
Omgevingsdienst leidt tot extra kosten als gevolg van inzet van flexibele schil en dus leiden tot een
incidentele verhoging van de gemeentelijke bijdragen.
Tabel 2.3 Prestatie-indicatoren Kostenreductie:
Omschrijving
Realisatie 2017
Verminderding gem. bijdrage MER-OD
€ 344.350

Raming 2018
€ 344.350

Raming 2019
€ 344.350

De cijfers 2017 en 2018 zijn tot stand gekomen op basis van het Bedrijfsplan MER-Omgevingsdienst,
MER-begroting 2018 en de Jaarrekening 2017.

2.7

Wat gaan we daarvoor 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 Wabo (milieu, bouwen, slopen en ruimtelijke ordening), de APV en een aantal
bijzondere wetten;
b. de specifieke lokaal gewenste projecten (aanvullende dienstverlening).
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De producten/diensten van de Omgevingsdienst kunnen worden onderverdeeld in vier
hoofdgroepen. Onderstaand zijn deze hoofdgroepen weergegeven. In paragraaf 2.4 wordt weergeven
wat de verwachte kosten zijn voor het leveren daarvan.

2.8

Productgroep Vergunningverlening

Onder dit product vallen de activiteiten met betrekking tot vergunningverlening die de
Omgevingsdienst in 2019 gaat uitvoeren. In het Uitvoeringsprogramma 2019 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 2019 gebaseerd op ervaringscijfers van 2015-2017, het Uitvoeringsprogramma 2018
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 2017 Raming 2018 (*)
Aantal
Totaal: 1175
Totaal: 1217
omgevingsvergunningen Van
Van rechtswege
en meldingen
rechtswege
verleend: 0
verleend: 6

Tot:
MG:
ES:
RD:

Aantal APVvergunningen en
meldingen

1519

1226

Bezwaar en beroep

Bezwaar: 61
Beroep: 31
Voorl. Voorz.: 5
Ongegrond:
90%

Bezwaar: 75
Beroep: 36
Voorl. Voorz.: 16
Ongegrond: 94%

Tot:
MG:
ES:
RD:
Tot:

MG:

ES:

RD:

Aantal klantcontacten

13.913

13.913

Aantal gestelde vragen

9072

9072

Tot:
MG:
ES:
RD:
Tot:
MG:
ES:
RD:

Raming 2019 (*)
Totaal: 1175
Vrwv: 0
Totaal: 400
Vrwv: 0
Totaal: 465
Vrwv: 0
Totaal: 310
Vrwv: 0
1519
595
525
399
Bezwaar: 61
Beroep:31
Voorl. Voorz.: 5
Ongegrond: 94%
Bezwaar: 29
Beroep: 20
Voorl. Voorz.: 4
Ongegrond: 94%
Bezwaar: 14
Beroep: 6
Voorl. Voorz.: 0
Ongegrond: 94%
Bezwaar: 18
Beroep: 5
Voorl. Voorz.: 1
Ongegrond: 94%
13.913
4992
5513
3408
9072
3148
3727
2197

(*)De verschillen bij een aantal categorieën in raming 2018 en 2019 hebben te maken met het verschil in het
moment waarop deze output is berekend:
Raming 2018 komt uit het UP2018 en is gebaseerd op kwartaalrapportage Q3-2017 (oktober/november 2017)
van de Omgevingsdienst
Raming 2019 is gebaseerd op de werkelijke output 2017 (februari 2018), waarmee voor 2019 tevens relatie is
gelegd met de berekende output in het kader van de kostenverdeelsleutel.
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2.9

Productgroep Toezicht en Handhaving

In deze categorie vallen de wettelijke taken alsmede de lokale wensen van de 3 gemeenten voor 2019
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).
Tabel 2.5 Prestatie-indicatoren Toezicht en Handhaving:
Omschrijving
Realisatie 2017
Raming 2018
Aantal
35
30
handhavingsverzoeken

Aantal juridische
21
handhaving
(dwangsom/bestuursdwang)

43

Aantal controles bouwen

270

251

Aantal brandveiligheid
controles

110

85

Aantal Horeca controles

68

66

Aantal Bedrijven controles

355

313

Aantal meldingen (bouwen
& milieu, BOA’s)

1958

2057

Tot:
MG:
ES:
RD:
Tot:
MG:
ES:
RD:
Tot:
MG:
ES:
RD:
Tot:
MG:
ES:
RD:
Tot:
MG:
ES:
RD:
Tot:
MG:
ES:
RD:
Tot:
MG:
ES:
RD:

Raming 2019
35
14
11
10
21
11
6
4
270
87
111
72
90
32
36
22
66
24
24
18
313
105
130
78
1958
571
882
505
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Projecten / Specifieke wensen
De projecten verschillen per jaar. Alle projecten worden 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, Aanpak planvoorraad
woningen, Deregulering en Implementatie omgevingswet.
De benodigde projecturen worden op voorhand gecalculeerd en opgenomen in de projectopdracht.
Met de gemeenten vindt afrekening plaats op basis van werkelijk bestede uren.

2.10

Wat gaat dat kosten?

Zoals eerder opgemerkt bestaan onze lasten uit personeelskosten: loonkosten, inhuurkosten en
overige personeelskosten.
Onze baten bestaan uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten, de bijdragen die te maken
hebben met de additionele dienstverlening en de inkomsten uit werkzaamheden voor derden (RUD)
en de MER-Academie. Hieronder worden deze drie onderdelen kort toegelicht.

2.11

Bijdrage gemeenten

Voor de uitvoering van de reguliere wettelijke taken, jaarlijks vast te leggen in een
Uitvoeringprogramma, ontvangt de Omgevingsdienst jaarlijks een bijdrage van de drie gemeenten.
Tot en met het begrotingsjaar 2018 was deze bijdrage gebaseerd op een vaste kostenverdeelsleutel,
voortvloeiend uit de onderlinge verhouding van de door de drie gemeenten in 2013 in de
Omgevingsdienst ingebrachte personele middelen.
Met ingang van het begrotingsjaar 2019 wordt de gemeentelijke bijdrage bepaald op basis van de
werkelijke output T-2, zie hiervoor ook de toelichting elders in deze begroting onder
‘Kostenverdeelsleutel’. Voor de gemeentelijke bijdrage aan de Omgevingsdienst in 2019 is derhalve
de output van het jaar 2017 bepalend. Deze output is berekend aan de hand van de cijfers uit het
Jaarverslag van de Omgevingsdienst. Voor het berekenen van de output is uitsluitend gekeken naar
de reguliere werkzaamheden op het gebied van dienstverlening, vergunningverlening Wabo en APV,
toezicht bouwen, toezicht milieu/brandveiligheid en toezicht boa’s, juridische taken en
milieuspecialistische taken. De lokaal gewenste projecten worden aldus buiten beschouwing gelaten;
deze projecten worden immers reeds op basis van werkelijke uren met de drie gemeenten
afgerekend. Evenmin worden de werkzaamheden in het kader van het VVGB-project (voormalig
provinciale inrichtingen) hierin meegenomen; voor deze werkzaamheden ontvangt de
Omgevingsdienst immers een separate financiële bijdrage en deze werkzaamheden worden
uiteindelijk op basis van werkelijke urenbesteding met de gemeenten afgerekend.
Voor de berekening van de werkelijke output 2017 is de raming 2017 (Uitvoeringsprogramma 2017)
vermenigvuldigd met een factor die overeenkomt met de werkelijke productie 2017 per gemeente
(bron: Jaarverslag 2017 Omgevingsdienst). Zie hiervoor schema 2.6. Hieruit volgen de bestede uren
per taakveld en uiteindelijk de onderlinge verhouding van de door de Omgevingsdienst geleverde
uren aan de drie gemeenten. Deze onderlinge verhouding resulteert in een percentage per gemeente.
Dit percentage wordt vervolgens losgelaten op de totale personele lasten van de Omgevingsdienst
(excl. vvgb). Dit is weergegeven in schema 2.7.
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Tabel 2.6 Berekening kostenverdeelsleutel obv werkelijke output 2017
Output raming UP 2017 Factor obv werkelijke Werkelijke output in
in uren
productie (tov raming)
uren 2017
MG
ES
RD
MG
ES
RD
MG
ES
RD
Dienstverlening
2957 3305 2376 1,14
1,2
0,98
3371
3966
2328
Vergunningverlening Wabo
6444 7171 5141 1,27 1,36
1,31
8184
9753
6735
Vergunningverlening APV
1428 2356 1038 1,49 1,18
1,33
2127
2779
1381
Toezicht Bouwen/RO
2831 3789 2476 1,17 1,17
1,17
3312
4433
2897
Toezicht milieu/brandveiligheid
3039 3629 2365
1
1
1
3039
3629
2365
Toezicht gebiedsgericht (boa's)
2437 2457 2025
1
1
1
2437
2457
2025
Juridische taken
3910 3923 2568 0,97
0,7
0,84
3793
2746
2157
Milieuspecialistische taken
2036 2195 1318 1,27 1,36
1,31
2586
2985
1727
Management/kwaliteit/applicatiebeheer 3665 4164 3091
1
1
1
3665
4164
3091
Totaal excl projecten
28747 32989 22397
32514 36913 24704
Verdeelsleutel obv output 2017
0,345 0,392 0,262

Tabel 2.7 Bepaling gemeentelijke bijdrage 2019 obv verdeelsleutel output 2017
MG
ES
Totale lasten Omgevingsdienst
5.009.629
Af reguliere bijdrage vvgb-project
-167.260
Te verdelen via outputfinanciering
4.842.369
0,345
0,392
Nieuwe bijdrage obv output 2017
€ 1.672.613,00 € 1.898.895,14 €
Bijdrage obv huidige kostenverdeelsleutel
€ 1.635.008,65 € 1.962.499,27 €
Verschil oude-nieuwe bijdrage
€
37.604,35 €
-63.604,13 €

RD

0,262
1.270.860,86
1.244.861,09
25.999,77

Van belang is op te merken dat de gemeentelijke bijdrage 2019 aan de Omgevingsdienst aldus een
momentopname betreft (output 2017). De vastgelegde systematiek voor het bepalen van de
kostenverdeelsleutel brengt met zich mee dat de gemeentelijke bijdrage fluctueert op basis van de
werkelijke productie van de Omgevingsdienst (geleverde diensten per gemeente) in het jaar T-2. De
nu berekende kostenverdeelsleutel 2019 zegt dus alleen iets over het productiejaar 2017 en niet over
voorgaande jaren. De output in die voorgaande jaren was anders dan 2017. De nu aan de orde zijnde
verschuiving van de bijdrage per gemeente is daarmee niet per definitie exemplarisch voor de jaren
2014-2016.
De in bovenstaand schema vetgedrukte nieuwe bijdrage per gemeente is verwerkt in de
programmabegroting 2019 van de afdeling Omgevingsdienst. Zie hiervoor tabel 2.8.

2.12

Additionele dienstverlening

Vraagt een gemeente méér werkzaamheden dan er middelen beschikbaar zijn op basis van de
gemeentelijke bijdrage (zie hierboven), 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 2019 kan zich een dergelijke situatie met de wens voor
additionele dienstverlening voordoen. Dit zal eerst blijken bij de vaststelling van het
Uitvoeringsprogramma 2019. Het organiseren van middelen in de gemeentelijke begroting om deze
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(extra) werkzaamheden te kunnen uitvoeren, 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
MER-OD beschikbaar gestelde extra middelen) worden tevens – middels een begrotingswijziging –
verwerkt in de begroting van het Servicecentrum MER.

2.13

Inkomsten RUD-werkzaamheden en MER-Academie

Binnen de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) wordt samengewerkt door de deelnemende
gemeenten. Deze samenwerking kan uitmonden in het door een gemeente feitelijk ondersteunen van
een andere gemeente door het leveren van capaciteit. Hierdoor worden inkomsten gegenereerd.
Deze werkzaamheden worden binnen de RUD immers uitgevoerd tegen een vast uurtarief. De
Omgevingsdienst heeft de afgelopen jaren inkomsten kunnen genereren als gevolg van het leveren
van capaciteit aan een aantal RUD-partners. De verwachting is dat deze inkomsten in 2019 e.v. in
meer of mindere mate zullen worden gecontinueerd.
Daarnaast genereert de Omgevingsdienst inkomsten door het aanbieden van trainingen aan andere
organisaties vanuit haar eigen MER-Academie. De Omgevingsdienst organiseert trainingen op allerlei
deelgebieden van het omgevingsrecht voor en door eigen medewerkers, maar ook medewerkers van
andere organisaties kunnen hierbij aansluiten.

2.14

Bijstelling begroting 2019-2022

Op basis van de ervaring cijfers van de voorgaande jaren kunnen we stellen dat er een structurele
trend in de begroting aanwezig is. Dit betreft de inhuur van extra personeel (flexibele medewerkers)
voor het uitvoeren van additionele taken voor zowel de MER gemeenten (Uitvoeringsprogramma en
projecten) alsook de overige RUD gemeenten. Voor het uitvoeren van deze taken worden ook extra
inkomsten gegenereerd. Ook de opgezette MER academie zorgt voor extra opbrengsten.
De (meer)jaren begroting 2019 is hierop aangepast door de uitgaven voor de flexibele schil met €
400.000 op te hogen. In de dekking is voorzien door een extra bijdrage van de RUD gemeenten voor €
225.000 en de MER Academie met € 25.000 te verhogen. Ook worden er jaarlijks
Uitvoeringsprogramma’s (UPS) en projecten voor de MER gemeenten verricht. In deze begroting gaan
we uit van € 150.000. De bijdrage per gemeente is gebaseerd op de output financiering. Door
opneming van deze bedragen geeft de begroting een meer realistisch beeld.
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Tabel 2.8 Programmabegroting Omgevingsdienst
1. OMGEVINGSDIENST
Vergunningen

Begroting 2018 na
wijziging

Realisatie 2017
Omgevingscommissie
Externe adviseurs
Inhuur flexibele schil
Proceskosten
Totaal lasten vergunningen

€
65.427,00
€
48.940,00
€ 1.150.026,00
€
6.983,00
€ 1.271.376,00

€
€
€
€
€

60.000,00
50.000,00
385.949,00
10.000,00
505.949,00

Begroting 2019
€
€
€
€
€

60.000,00
50.000,00
785.949,00
10.000,00
905.949,00

Begroting 2020
€
€
€
€

60.000,00
50.000,00
785.949,00
10.000,00
905.949,00

Begroting 2021 Begroting 2022
€
€
€
€

€
€
€
€

60.000,00
50.000,00
785.949,00
10.000,00
905.949,00

12.000,00 €
9.138,00 €
21.138,00

12.000,00
9.138,00
21.138,00

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

€
€
€

12.973,00 €
9.138,00 €
22.111,00 €

12.000,00 €
9.138,00 €
21.138,00 €

12.000,00 €
9.138,00 €
21.138,00

Personeel

€ 4.345.958,00 €
€
12.988,00 €
€ 4.358.946,00 €

4.468.917,00 €
12.988,00
4.481.905,00 €

4.482.542,00 €

4.482.542,00 € 4.482.542,00 € 4.482.542,00

4.482.542,00

4.482.542,00

4.482.542,00

4.482.542,00

5.008.992,00

5.409.629,00

5.409.629,00

5.409.629,00

5.409.629,00

€
€
€

1.635.164,00 €
1.962.088,00 €
1.244.480,00 €

1.672.613,00 €
1.898.895,00 €
1.270.861,00 €

1.672.613,00 € 1.672.613,00 € 1.672.613,00
1.898.895,00 € 1.898.895,00 € 1.898.895,00
1.270.861,00 € 1.270.861,00 € 1.270.861,00

€

€
4.841.732,00 €

250.000,00 €
5.092.369,00 €

250.000,00 € 250.000,00 €
250.000,00
5.092.369,00 € 5.092.369,00 € 5.092.369,00

€

€
€
€
€

51.800,00
58.800,00
39.400,00
150.000,00

€
€
€
€

51.800,00
58.800,00
39.400,00
150.000,00

€
€
€
€

51.800,00
58.800,00
39.400,00
150.000,00

€
€
€
€

51.800,00
58.800,00
39.400,00
150.000,00

€
€
€
€

101.490,00
46.268,00
19.502,00
167.260,00

€
€
€
€

101.490,00
46.268,00
19.502,00
167.260,00

€
€
€
€

101.490,00
46.268,00
19.502,00
167.260,00

€
€
€
€

101.490,00
46.268,00
19.502,00
167.260,00

Kosten personeel
Doorbelasting B&O
Totaal lasten personeel

Totale lasten
Bijdrage gemeenten

UP 2019

Bijdrage VVGB

5.652.433,00
Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Inkomsten detachering
Inkomsten RUD / Acad.
Totaal:

€
€
€
€
€
€

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Totaal:

€

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Totaal:

€
€
€
€

1.723.397,00
2.096.801,00
1.279.179,00
72.166,00
313.630,00
5.485.173,00

101.490,00
46.268,00
19.502,00
167.260,00

€
€
€
€

Totale baten

€ 5.652.433,00 €

Saldo

€

-

€

101.490,00
46.268,00
19.502,00
167.260,00

5.008.992,00 €
-

€

5.409.629,00 €
-

€

12.000,00 €
9.138,00 €
21.138,00

60.000,00
50.000,00
785.949,00
10.000,00
905.949,00

5.409.629,00 € 5.409.629,00 € 5.409.629,00
-

€

-

€

-
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3. Programma Sociaal Domein
3.1

Inleiding

Sinds 1 januari 2016 verricht de afdeling Sociaal Domein binnen servicecentrum MER haar
werkzaamheden uit op het gebied van Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Participatie
(PW).

3.2

Wat willen we bereiken?

We willen kosten efficiënte, klantgerichte, kwalitatief goede service verlenen op het gebied van zorg,
ondersteuning en participatie zodat de gemeenten hun ambities op dit terrein kunnen bereiken.
Vanuit de gemeenten is middels beleidsdoelstellingen gevraagd om als afdeling Sociaal Domein bij te
dragen aan het bereiken van de volgende maatschappelijke effecten:
 De zelfredzaamheid van burgers vergroten;
 Voorzien in een laagdrempelige en toegankelijke zorg;
 De Participatie verhogen;
 De 2de lijns-zorg transformeren 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 kwetsbaarheid.

3.3

Wat gaan we daarvoor doen?

We voeren voor de deelnemende gemeenten met inachtneming van de kaders voor kwaliteit,
klantgerichtheid en kosten uit:
- de WMO;
- de Participatiewet;
- de Ioaw, Ioaz en Bbz;
- het afgeven van sociaal medische indicaties o.g.v. de Wet kinderopvang;
- het minimabeleid;
- de regie op Schuldhulpverlening;
- de gehandicaptenparkeerkaart;
Voor de gemeente Echt – Susteren en Roerdalen:
- het leerlingenvervoer;
Optioneel 2019 (keuzes nog te maken door gemeenten);
- Beschermd wonen
- CAK-taken
- Voortraject SVB-taken
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3.4

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.

3.5

Transformatie

Binnen de afdeling sociaal domein zal er in het opleidingsplan 2018-2019 nadrukkelijker aandacht zijn
voor leren van elkaar en het geven van tools aan medewerkers om voor beide domeinen een eerste
vraagverheldering uit te kunnen voeren. De burger heeft op deze wijze één aanspreekpunt waarbij
hij/zij met alle vragen op het gebied van het sociaal domein terecht kan.
Hiervoor dienen medewerkers in tijd gefaciliteerd te worden, gecoacht te worden op een lerende
houding en dienen werkprocessen voor beide domeinen zoveel mogelijk uniform gemaakt te worden
om hen daarbij te ondersteunen.

3.6

Beveiliging

Vanaf medio 2018 zal de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking treden. Deze
vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
De nieuwe regels zullen vanaf 2018 en daarna gevolgen hebben voor de werkzaamheden binnen het
Sociaal Domein. Het vereist meer zorgvuldigheid en verplichtingen van de medewerkers om de
privacy van de burger optimaal te waarborgen volgens de gestelde richtlijnen en kan tot extra
werklast leiden of het aanpassen van werkprocessen.

3.7

Kwaliteit en klantgerichtheid

We verbeteren onze processen continu door ze efficiënter in te richten en zorgen hiermee voor een
zo kort mogelijke doorlooptijd van werkprocessen. Doelstelling daarbij is vooral klantgericht te
opereren zoals het werken met aanspreekpunten en meer aandacht voor heldere taal. Daarnaast is
het van belang om met zo weinig mogelijk kosten de processen te kunnen uitvoeren.
Kwaliteitscriteria vormen het fundament voor een adequate uitvoering van taken op het gebied van
het Sociaal Domein. Deze kwaliteitscriteria worden getoetst door middel van controles door een
interne kwaliteitsmedewerker, de interne controle en de accountantscontroles. Hiernaast zijn
gegevens zoals het aantal gegronde bezwaar- en beroepschriften en het aantal gegronde klachten
belangrijke indicatoren van de kwaliteit van de dienstverlening.
Klantgerichtheid wordt voor de WMO gemeten door het uitvoeren van wettelijke
cliëntervaringsonderzoeken. Het gaat daarbij om het ophalen van de cliënt ervaringen van de te
leveren zorg door onze partners zoals bijv. hulp bij het huishouden. Voor Participatie is dit niet
wettelijk verankerd.
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Als professionals in het sociaal domein hebben we ook cliënt contacten en willen we in 2019 de
klantgerichtheid meten. Deze ervaringen kunnen we gebruiken om knelpunten vanuit de
uitvoeringsorganisatie aan te pakken.

3.8

Werklocatie

Binnen het servicecentrum werken professionals in service dichtbij. De professionals van de afdeling
sociaal domein werken vanuit diverse standplaatsen. Ze werken op kantoor, maar ook veel in de
kernen dichtbij de burger. Zo nemen ze deel aan het sociaal wijkteam en komen bij mensen thuis op
gesprek. Deze persoonlijke manier van benadering is zeker voor de doelgroep binnen het sociaal
domein waardevol, maar ook arbeidsintensief. We moeten daarbij de balans bewaken tussen
klantgerichtheid en de persoonlijke benadering enerzijds en flexibiliteit en efficiency anderzijds.

3.9

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.
Vanaf 2018 is in het uitvoeringsprogramma zeer gedetailleerd en veelomvattend omschreven welke
taken binnen de afdeling Sociaal Domein worden uitgevoerd. We brengen hiermee in beeld welke
werkzaamheden we uitvoeren en welke formatie hier tegenover staat. In 2019 gebruiken we de
ervaringscijfers van 2018 om het uitvoeringsprogramma nog verder te optimaliseren.
De afdeling Sociaal Domein is in 2016 gestart. In 2017 is er gewerkt aan een transformatieplan als
logische opvolging van de decentralisaties. De aanbodgerichte structuur van de afdeling hebben we
losgelaten waarbij we vooral willen werken vanuit een integrale benadering richting de inwoners.
Daarbij is het leidend principe vastgesteld in het bedrijfsplan één gezin, één plan en één regisseur.
Het leveren van maatwerk uitgaande van de inwoner staat daarbij centraal en minder de wet- en
regelgeving. We redeneren daarbij minder vanuit “ onze” systeemwereld maar meer vanuit de
leefwereld van de inwoners. Met deze omslag van denken is in 2017 een start gemaakt.
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3.10

Participatietaken:

Werk en activering
We zien dat de economie blijft aantrekken. Binnen het sociaal domein zijn de resultaten van een
aantrekkende economie en de groei van de werkgelegenheid altijd later en vooral ook in mindere
mate zichtbaar. Dit omdat de bijstandspopulatie doorgaans een grotere afstand tot de arbeidsmarkt
heeft dan mensen met een WW-uitkering.
Aan de ene kant heeft de dalende werkloosheid een neerwaarts effect op het aantal
bijstandsuitkeringen. Aan de andere kant hebben beleidseffecten en instroom door vluchtelingen een
opwaarts effect. Het CPB verwacht in 2018 een lichte daling (2,3%) in het bijstandsvolume. De
verwachting is dat deze lichte daling zich in 2019 voortzet.
Werk boven inkomen
Dat werk boven inkomen gaat blijft ook in 2019 algemeen uitgangspunt. En daar ligt ook onze focus:
we beperken de instroom (preventief beleid en fraudepreventie) en bevorderen de uitstroom. Daarbij
is het onze ambitie minder instroom en meer uitstroom dan het landelijk gemiddelde te realiseren.
Eigen kracht
Centraal staat de eigen kracht van de burger en diens eigen verantwoordelijkheid om zelf door
deelname aan het arbeidsproces in de kosten van het bestaan te voorzien. Wij zorgen niet voor dé
oplossing maar coachen en stimuleren de cliënt binnen zijn eigen mogelijkheden en zijn eigen
netwerk om zelf tot een oplossing te komen
Bestand in beeld
Om een effectieve match tussen vraag (vacatures) en aanbod (onze uitkeringsgerechtigden) te blijven
maken is het belangrijk de klant goed te kennen, weten welke positie hij op de participatieladder
inneemt, weten wat hij kan, wat zijn arbeidsmogelijkheden zijn en waar zijn kansen op de
arbeidsmarkt liggen. Belangrijk is dat het bestand in beeld is en vooral dat dat beeld door onze
medewerkers up to date wordt gehouden. Het vullen en actualiseren van klantgegevens is integraal
binnen de werkprocessen opgenomen.
Workshops
We verwachten dat de workshops voor nieuwe klanten (gericht op informatie maar vooral ook op
activering) en netwerktrainingen voor het zittend bestand (gericht op activering) ook in 2019 positief
bijdragen aan uitstroom uit de uitkering. De resultaten hiervan worden gemonitord.
Doelgroepen
De prioritaire doelgroep van het sociaal domein is de doelgroep met een korte afstand tot de
arbeidsmarkt (80-100% loonwaarde) die vrij snel naar betaald werk kan. Bij het aan het werk helpen
van deze doelgroep werken we samen met ketenpartners (werkgeversservicepunt) en daar waar
nodig ook met marktpartijen (reïntegratiebedrijven).
Voor de doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt werken we samen met Westrom. Dit
betreft klanten die nog niet regulier aan het werk kunnen, maar die door deelname aan een
gezamenlijke voorbereiding op werk onder begeleiding van Westrom, dichter bij werk komen en in
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het kader van hun arbeidsontwikkeling ingezet kunnen worden in de diverse gemeentelijke projecten
(serviceteams, onderhoud groen, onkruidbestrijding).
We blijven met gemeenten in gesprek om daar waar zij dat specifiek wensen, nuanceringen en
prioriteringen aan te brengen (bijvoorbeeld: focus op de 40-50 jarigen).
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.
Ook de uitstroom naar werk verloopt moeizaam. Taalproblemen, een andere cultuur en onvoldoende
vakkennis zijn daarbij een probleem.
De inzet is gericht op duale trajecten: taal in combinatie met het opdoen van werkervaring door
gerichte projecten zoals het Project statushouders Echt-Susteren en het Kledingbankproject.
Dicht bij de burger
De dienstverlening vindt dicht bij de burger plaats: in de kernen, de dorpen, binnen het sociale
wijkteam, aan de telefoon en bij de mensen thuis. De burger wordt zoveel mogelijk geholpen door
één medewerker. We werken zoveel als maar mogelijk wijk- en kerngericht.
In 2017 was in 2 van de 3 gemeenten ook de Participatiewet vertegenwoordigd in het sociaal
wijkteam. In 2019 werken we aan de verdere doorontwikkeling daarvan
Inkomensvoorziening en armoedebestrijding
De afdeling Sociaal Domein biedt burgers voor zover en voor zolang zij dat nodig hebben omdat zij
(nog) niet aan de arbeidsmarkt deel kunnen nemen, een inkomensgarantie.
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.
We vergroten onze klantvriendelijkheid door de focus blijvend te richten op vergroting van efficiency,
het vereenvoudigen van de uitvoeringregels, werkprocessen en aanvraagprocedures (administratieve
lastenverlichting en vermindering van de bewijslast) en het gebruik van heldere taal. Daar waar de
regelgeving er zich niet tegen verzet worden ook regelingen ambtshalve 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 van dit alles voor gemeenten is een minder arbeidsintensief proces
en tevredenere klanten.
Minimaregelingen
De minimaregelingen bieden een aanvulling op de compensatie van noodzakelijke kosten middels de
bijzondere bijstand:
-

financiële bijdrage in de collectieve zorgverzekering;
gemeentelijke inkomensondersteuning: individuele inkomenstoeslag, maatschappelijk actief
bonus en het persoonlijk participatiebudget pensioengerechtigden;
ondersteuning van de Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds die
voorzieningen verstrekken ten behoeve van kinderen uit arme gezinnen;
ondersteuning door de voedselbank en de kledingbank.
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Met Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds worden afspraken gemaakt
over onderlinge afstemming en samenwerking.
Om de doelgroep (meer) te bereiken zetten we voortdurend in op gerichte publicaties, op het
bereiken van het netwerk rond de doelgroep en op de samenwerking in de keten.

3.11

Zorgtaken

De burger merkt in 2019 een verschil tussen enkelvoudige en meervoudige vragen. Daar waar bij
enkelvoudige aanvragen ingezet wordt op snelle en kwalitatief goede afhandeling van de vraag in de
backoffice, met minimale belasting voor de burger, wordt een complexe vraag veelal integraal
opgepakt binnen het sociaal wijkteam en wordt er uitgegaan van een brede vraagverheldering en
samenwerking tussen verschillende ketenpartners. Door deze korte lijnen krijgt de burger de voor
hem/haar beste maatwerkoplossing geboden en wordt kwalitatief hoogwaardige zorg geboden.
De burger en zijn omgeving in eigen kracht zetten (naast integraal werken en het leveren van
maatwerk) blijft een centraal thema in de transformatie en wordt vormgegeven in
keukentafelgesprekken en methodieken gehanteerd door professionals.
In 2019 is er een verdere doorontwikkeling te zien in het organiseren van zorg dicht bij de burgers,
laagdrempelig en toegankelijk. In 2018 heeft er een toename plaatsgevonden van het aantal
wijkteams per gemeente of zijn bestaande wijkteams uitgebreid met het aantal deelnemende
ketenpartners. De sociale wijkteams zijn, qua samenstelling, aangepast op de in de kernen
voorkomende problematiek en professionals werken in 1 systeem en volgens de één gezin één plan
systematiek. In 2019 is er sprake van een stevige basis binnen de sociale wijkteams en optimale
samenwerking, teneinde doelmatige zorg in te kunnen zetten voor de burger en “te veel” of “te dure”
zorg te voorkomen.
Inzet van medewerkers in de sociale wijkteams wordt per afzonderlijke gemeente jaarlijks als project
gefinancierd en werkafspraken worden vastgesteld in het UP 2019.
Professionals van de diverse organisaties gaan zich in 2018 en 2019 meer richten op reflectie op eigen
handelen (intervisie), om zo te komen tot een klantgerichte houding en hogere kwaliteit van
dienstverlening.
Daarnaast zijn er in de kernen meerdere huiskamerprojecten en huiskamer plus projecten
gerealiseerd die naar verwachting in 2019 tot een afname van het aantal indicaties begeleiding groep
kunnen leiden. In 2018 is deze trend nog niet te zien en is er zelfs sprake geweest van een toename
van het aantal indicaties begeleiding. Dit kan duiden op zwaardere problematieken bij burgers of een
behoefte waaraan, vanuit de huidige huiskamers niet volledig voldaan wordt. Er zal dan ook nauw
samengewerkt worden met de beleidsafdelingen van afzonderlijke gemeenten, om zich te krijgen op
oorzaken hiervan.
In 2018 en 2019 wordt er gestuurd op kwaliteit van zorg geleverd door zorgaanbieders. In 2018 is er
reeds een start gemaakt met de aanvragen begeleiding groep en begeleiding individueel, waarbij er
langdurige indicaties afgegeven worden waar mogelijk, met tussentijdse monitoring. Deze monitoring
zal bestaan uit gesprekken met de zorgaanbieder en klant en het behalen van beoogde resultaten, de
klantsituatie en klanttevredenheid staan hierin centraal.
Op basis van de ervaringen van deze monitoring zal ook gekeken worden of deze werkwijze door te
voeren is binnen andere aanvragen, zoals hulp in de huishouding.
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Beschermd wonen
Beschermd wonen is een zorgtaak die in 2019 nog door de centrumgemeente Venlo uitgevoerd
wordt, maar vanaf 1-1-2020 verder gedecentraliseerd kan worden naar de afzonderlijke gemeenten.
Op Midden-Limburgs niveau vinden daarover in 2018 en 2019 voorbereidingen plaats en wordt
nagegaan of dit een taak betreft die belegd wordt bij de afdeling sociaal domein.
Dit laatste betekent dat medewerkers geschoold en ingewerkt dienen te worden en er extra formatie
nodig zal zijn om deze klus te klaren. Deze taak zal dan geborgd dienen te worden in het UP 2019.
De eerste cijfers wijzen op 50 bestaande cliënten binnen de MER-gemeenten. Daarnaast zullen er ook
nieuwe cliënten bijkomen voor beschermd wonen.
Doelgroepen vervoer
De afdeling sociaal domein verzorgt de uitvoering van leerlingenvervoer voor de gemeenten EchtSusteren en Roerdalen. Deze taak zal in 2019 een nadrukkelijkere plek krijgen in het verder
vormgeven van het doelgroepenvervoer binnen de gemeenten. Taken als het verzorgen van regiotaxi,
vervoer naar beschut werken en leerlingenvervoer worden binnen het doelgroepenvervoer op 1
centrale plek geregeld, teneinde efficiënt te plannen en een kostenbesparing mogelijk te maken.

Centraal Administratie Kantoor (CAK) en eigen bijdrage
Uit het regeerakkoord blijkt dat er per 2019 een uniform tarief komt van € 17,50 euro per vier weken
voor de eigen bijdrage aan Wmo-voorzieningen.
Dit betekent dat er gebroken wordt met het principe 'bijdragen naar draagkracht' en dit zal naar
verwachting gaan leiden tot een toename van het aantal aanvragen. De uitgaven door gemeenten
aan Wmo-voorzieningen zullen hierdoor toenemen en de inkomsten uit de eigen bijdragen afnemen.
Voor de afdeling sociaal domein betekent dit, wanneer er een toename in het aantal aanvragen wordt
geconstateerd, er uitbreiding van formatie nodig zal zijn.
Daarnaast is er mogelijk sprake van het overdragen van de CAK-taken en inning eigen bijdrage naar de
gemeenten. Wanneer ook deze taken door de afdeling sociaal domein uitgevoerd dienen te worden,
zal deze taak geborgd moeten worden in het UP 2019.
Sociale verzekeringsbank (SVB)
Beoogd was dat de SVB per 1-1-2018 van start zou gaan met het werken in een nieuw systeem.
Onderdeel hiervan is dat de SVB niet langer verantwoordelijk is voor de rechtmatigheidstoets
betreffende de formulieren die recht geven op een Persoonsgebonden budget, maar de gemeenten.
Het werken met het nieuwe systeem is echter nog niet van start gegaan en gemeenten dienen zich te
beraden of zij deze taak neer wensen te leggen bij de afdeling sociaal domein en deze taak dient dan
geborgd te worden in het UP 2018/2019.

3.12

Wat gaat dat 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
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de benodigde uitvoeringskosten treft u wel in onze begroting aan. In tabel 4.6 staat de
programmabegroting 2019-2022.
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.
De detacheringsvergoeding vanuit Echt-Susteren over de te verrichten taken stopt vanaf 1-1-2019 en
wordt vanaf die datum niet meer begroot. Voor dit bedrag is een taakstelling verhoging inkomsten
opgenomen in de begroting van het Servicecentrum MER. In de begrotingswijziging 2019-3 wordt
ingegaan op de invulling van deze taakstelling dan wel de verhoging van de bijdrage door de drie
gemeenten.
Tabel Programmabegroting Sociaal Domein
SOCIAAL DOMEIN
Zorg

Begroting 2018 na
wijziging

Realisatie 2017

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Kosten Personeel
Kosten overig
Totaal

€ 1.629.005,00
€
28.863,00
€ 1.657.868,00 €

1.762.200,00 €

1.760.600,00 €

1.760.600,00 € 1.760.600,00 € 1.760.600,00

1.762.200,00 €

1.760.600,00 €

1.760.600,00 € 1.760.600,00 € 1.760.600,00

Participatie

Kosten Personeel
Kosten overig
Totaal

€ 1.811.366,00 €
€
72.509,00 €
€ 1.883.875,00 €

2.079.600,00 €
123.393,00 €
2.202.993,00 €

2.041.500,00 €
91.500,00 €
2.133.000,00 €

2.041.500,00 € 2.041.500,00 € 2.041.500,00
91.500,00 €
91.500,00 €
91.500,00
2.133.000,00 € 2.133.000,00 € 2.133.000,00

Staf

Kosten Personeel
Kosten overig
Totaal

€
€
€

367.940,00 €
190.970,00 €
558.910,00 €

421.500,00 €
410.488,00 €
831.988,00 €

422.200,00 €
383.105,00 €
805.305,00 €

422.200,00 €
383.105,00 €
805.305,00 €

422.200,00 €
383.105,00 €
805.305,00 €

422.200,00
383.105,00
805.305,00

Overig

Implementatiebudget
Tijdelijk personeel
Opschonen database
Doorbelasting aan BO
Totaal

€
624.373,00 €
€
386.237,00
€
149.233,00
€
12.988,00 €
€ 1.172.831,00 €

192.544,00 €

192.544,00 €

192.544,00 €

192.544,00 €

192.544,00

12.988,00
205.532,00 €

192.544,00 €

192.544,00 €

192.544,00 €

192.544,00

€ 5.273.484,00 €

5.002.713,00 €

4.891.449,00 €

4.891.449,00 € 4.891.449,00 € 4.891.449,00

1.403.463,00
2.131.371,00
1.285.180,00

1.427.605,00 € 1.451.747,00
2.125.118,00 € 2.118.865,00
1.267.291,00 € 1.249.402,00

61.000,00 €
10.435,00 €
4.891.449,00 €

61.000,00 €
61.000,00 €
61.000,00
10.435,00 €
10.435,00 €
10.435,00
4.891.449,00 € 4.891.449,00 € 4.891.449,00

Totale lasten

Bijdrage gemeenten Maasgouw
€ 1.380.447,00
Echt-Susteren
€ 2.445.640,00
Roerdalen
€ 1.397.397,00
Onttrekking resultaat
€
50.000,00
Bijdrage WSP (M,E,R)
Inzet generalisten Maasgouw
Detachering Echt-Susteren
Taakstelling verhoging inkomsten
Diverse baten
Totale baten
€ 5.273.484,00

€
€
€

1.258.513,00 €
2.264.124,00 €
1.293.865,00 €

€
€
€

33.000,00
62.476,00
61.000,00

€
€

€
13.235,00 €
4.986.213,00 €

Saldo

€

-16.500,00 €

€

-

-

€

-

€

-

1.475.888,00
2.112.612,00
1.231.514,00

€

-
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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.
Op het moment van dit schrijven is de afdeling bedrijfsvoering 8 maanden actief. Bedrijfsvoering
bevat de werkvelden financiën, Documentaire Informatievoorzieningen (DIV), Informatie &
Automatisering (I&A) en Human Resource Management (HRM) voor de gemeenten Maasgouw, EchtSusteren en Roerdalen. De afdeling bestaat uit de twee teams Advies en Service & Beheer. De taak
van de afdeling is het gevraagd en ongevraagd, uniformerend en standaardiserend, professioneel
leveren van producten en diensten op het gebied van HR, FIN, I&A, DIV en Informatie Beveiliging en
Privacy.
In 2018 wordt door de vier organisaties besloten of we in gezamenlijkheid zullen gaan optrekken op
het gebied van inkoop en/of verzekeringen. Als deze onderdelen aan de afdeling bedrijfsvoering
worden toegevoegd zal de implementatie daarvan deels in 2019 doorlopen. Daarnaast is in 2018 ook
informatiebeveiliging en privacy in gemeenschappelijkheid opgepakt en deels onderdeel geworden
van het takenpakket van Servicecentrum MER bedrijfsvoering.
Een aantal traditionele bedrijfsvoering aspecten zoals facilitaire zaken, communicatie en juridische
zaken zijn niet ondergebracht bij het Servicecentrum MER. Het Servicecentrum MER zal dit zelf
moeten organiseren.

4.2

Wat willen we bereiken?

We leveren op een SMART-manier en creatieve wijze integrale adviezen, producten en diensten in de
bedrijfsvoering voor de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen én de GR MER op het
gebied van financiën, HRM, DIV, Informatisering & Automatisering, Informatiebeveiliging & Privacy.
In 2018 is een uitvoeringsprogramma Bedrijfsvoering gerealiseerd dat in 2019 een verdere verdieping
zal krijgen. Hierin worden concrete afspraken gemaakt over resultaten en kwaliteitsnormen van de
producten en diensten die Servicecentrum MER Bedrijfsvoering levert aan haar opdrachtgevers.

4.3

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2019 worden volgens het af te spreken uitvoeringsprogramma diverse taken en projecten
opgepakt. Belangrijkste afspraak is het waarborgen van de continuïteit op het gebied van
bedrijfsvoering. Een aantal bijzondere projecten voor 2019 zijn:
 Een bijzondere uitdaging in 2019 wordt de Wet normalisering Rechtspositie Ambtenaren
(WnRA). Door deze wet krijgen ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten als werknemers
in het bedrijfsleven. Voor ambtenaren geldt straks het private arbeidsrecht. Net als voor
werknemers in het bedrijfsleven nu al het geval is. Het plan is dat de wet ingaat op 1 januari
2020. Dit betekent dat het hele stelsel van rechtspositie, Georganiseerd Overleg en
Ondernemingsraad maar ook de bestaande procedures omtrent bezwaar en beroep herzien
en opnieuw georganiseerd moeten worden.
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De werkwijze van het werkveld financieel advies zal in 2018 aangepast worden. In plaats van
te werken voor een individuele gemeenten wordt gewerkt per domein (fysiek domein, sociaal
domein en bedrijfsvoering). Hiermee willen we bereiken dat de advisering aan de gemeenten
en het Servicecentrum MER zelf, een kwaliteitsimpuls krijgt en klantgerichter gewerkt wordt.
In 2019 wordt ook invulling gegeven aan de Digitale Agenda 2020 voor wat betreft de
zogenaamde E-facturering. In de EU-richtlijn staat dat alle (aanbestedende diensten) per 18
april 2019 E-facturen van leveranciers kunnen verwerken. Gemeenten vallen hier ook onder
en dienen ervoor te zorgen dat zij E-facturen kunnen verwerken. Met E-factureren
optimaliseren gemeenten zowel de dienstverlening voor ondernemers als hun interne
bedrijfsvoering. De werkvelden Financiën Service en Beheer en ICT spelen hierbij een rol,
maar ook inkoop en organisatorische aspecten zijn van belang. Dit betekent dat dit project
alle organisaties raakt en het is derhalve van belang om een multidisciplinair team samen te
stellen.
In 2018 is een dergelijk multidisciplinair team zoals onder de bullit hierboven genoemd, reeds
opgesteld in het netwerkteam gegevensveiligheid. Dit netwerkteam zal in 2018 de basis
neerzetten om richting toekomst voor alle vier de organisaties in control te zijn met
betrekking tot gegevensveiligheid. Vanaf 2019 zal dit een structureel terugkerende
component zijn in de begroting. Omdat ten tijde van opmaak van de begroting 2019 nog niet
bekend is waar welke kosten komen te liggen, is hier in de primaire begroting nog geen
bedrag voor opgenomen.

Nieuwe ontwikkelingen hebben er toe geleid dat in 2018 een herijking van de fasering van de
projecten binnen de I&A projectenkalenders heeft plaats gevonden. In 2019 worden de projecten uit
projectenkalender I&A 2015-2016 afgerond waarmee de basis is gelegd om te starten met de
realisatie van de projecten uit projectenkalender I&A 2017-2018.
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Tabel Programmabegroting Bedrijfsvoering
3. BEDRIJFSVOERING
Algemeen

Kosten personeel
Overige personeelskosten
Accountantskosten
Communicatie
Huur huisvesting Heel
Totaal

Bedrijfsvoering I&A

Applicaties onderhoud+beheer
Diverse
LAN Onderhoud
LAN Beheer
LAN Aanschaf
WAN Verbindingen
Leasekosten
Projectenkalender DIV
Projectenkalender I&A (S)
WAN Telekom
DIV
Financien
Informatiebeveiliging
Doorbelasting BO
Totaal

Bedrijfsvoering Personeel

Loonkosten Bedrijfsvoering
Flexibele schil
Overige personeelskosten
Implementatiebudget
Totaal

Totale lasten
Bijdrage gemeenten

Totale Baten

Saldo

Begroting 2018 na
wijziging

Realisatie 2017

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Transitiebudget
Reserve leaselasten
Dekking RR 2016 / Reserve zaaksyst.

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

305.344,00
30.826,00
348.169,00
206,00
4.201,00
148.120,00
390.403,00
-4.685,00
14.999,00
88.386,00
26.063,00
12.988,00
1.365.020,00

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

€

455.790,00 €

437.790,00 €

437.790,00 €

437.790,00 €

437.790,00

€
€
€
€
€
€

491.500,00
14.800,00
9.000,00
542.000,00
614.000,00
90.000,00

€
€
€
€
€

491.500,00
14.800,00
9.000,00
542.000,00
614.000,00

491.500,00
14.800,00
9.000,00
542.000,00
614.000,00

€
€
€
€
€

491.500,00
14.800,00
9.000,00
542.000,00
614.000,00

€
€

373.637,00
37.500,00 €
197.160,00 €

491.500,00
14.800,00
9.000,00
542.000,00
614.000,00
39.000,00
373.637,00
37.500,00
189.210,00

€
€

39.000,00
373.637,00
37.500,00 €
170.440,00 €

373.637,00
37.500,00 €
170.440,00 €

373.637,00
37.500,00
170.440,00

€
€

12.988,00
2.838.375,00 €

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

2.748.437,00 €

2.729.667,00 €

2.690.667,00 € 2.690.667,00

5.214.364,00
120.000,00
254.092,00 €

5.214.364,00
120.000,00
254.092,00 €

5.214.364,00
5.214.364,00
120.000,00
120.000,00
254.092,00 € 254.092,00

3.234.925,00

5.684.364,00

€

57.397,00 €
€
3.292.322,00 €

254.092,00 €
415.000,00
6.353.456,00 €

5.588.456,00 €

5.588.456,00 €

5.588.456,00 € 5.588.456,00

€

4.657.342,00 €

9.191.831,00 €

8.336.893,00 €

8.318.123,00 €

8.279.123,00 € 8.279.123,00

1.401.098,00
1.791.937,00
1.315.049,00
73.183,00
25.075,00
51.000,00
4.657.342,00

€
€
€
€
€
€
€

2.775.660,00
3.652.071,00
2.665.525,00
15.500,00
25.075,00
74.500,00
9.208.331,00

2.532.609,00
3.332.554,00
2.433.030,00

2.526.880,00 €
3.325.016,00 €
2.427.527,00 €

2.514.977,00 € 2.514.977,00
3.309.354,00 € 3.309.354,00
2.416.092,00 € 2.416.092,00

- €

16.500,00

€

€
€
€
€
€
€
€

€

€
€
€
€

38.700,00 €

€

€

38.700,00 €

8.336.893,00 €

-

€

38.700,00 €

8.318.123,00 €

-

€

38.700,00

8.279.123,00 € 8.279.123,00

-

€

-
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5. Programma Bestuur & Organisatie
5.1

Wat willen we bereiken?

We willen het bestuur, de directie, de organisatie en de ondernemingsraad professioneel
ondersteunen op het gebied van besluitvorming, strategisch advies en regie op de planning en control
cyclus.
Daarnaast voeren we ook het opdrachtgeverschap bedrijfsvoering voor het Servicecentrum MER.

5.2

Wat gaan we daarvoor doen?

We zorgen voor:
a. secretariële en administratieve ondersteuning voor managementteam, directie, DB, AB en
secretarissenoverleg voor hun besluitvorming;
b. advisering aan managementteam, directie, 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.
In de loop van 2018 wordt het takenpakket van de concernstaf opnieuw bekeken.

5.3

Wat gaat dat 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
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In onderstaande tabel is de programmabegroting bestuur en organisatie weergegeven. Alle kosten
worden in 2019 gedekt door de bijdragen van de deelnemende gemeenten en de doorbelasting naar
de overige programma’s.
Tabel Programmabegroting Bestuur & Organisatie
4. BESTUUR EN ORGANISATIE

Bijdrage gemeenten

Realisatie 2017

Begroting 2018 na
wijziging
Begroting 2019

€
€
€
€
€
€

15.000,00
598,00
210.000,00
274.715,00
10.517,00
21.911,00

Totaal Lasten

€

532.741,00 €

422.740,00 €

422.740,00 €

422.740,00 €

422.740,00 € 422.740,00

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Doorbelasting OD/SD/BV
Dekking Rekeningresultaat 2016

€
€
€
€
€

244.756,00
46.632,00
30.557,00
38.964,00
171.832,00

€
€
€
€

264.051,00 €
72.448,00 €
47.277,00 €
38.964,00

276.170,00 €
88.692,00 €
57.878,00 €

276.170,00 €
88.692,00 €
57.878,00 €

276.170,00 € 276.170,00
88.692,00 € 88.692,00
57.878,00 € 57.878,00

Totaal Baten

€

532.741,00 €

422.740,00 €

422.740,00 €

422.740,00 €

422.740,00 € 422.740,00

Saldo

€

€

15.000,00
5.000,00
210.000,00
192.740,00

-

€
€
€
€

€

15.000,00
5.000,00
210.000,00
192.740,00

-

€
€
€
€

€

15.000,00
5.000,00
210.000,00
192.740,00

Begroting 2021 Begroting 2022

Accountantskosten
Communicatie
Huur Heel
Loonkosten Bestuur en Organisatie
Organisatieontwikkeling
Advieskosten fiscaal onderzoek

-

€
€
€
€

Begroting 2020

-

€
€
€
€

€

15.000,00
5.000,00
210.000,00
192.740,00

-

€ 15.000,00
€
5.000,00
€ 210.000,00
€ 192.740,00

€

-
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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. Bij het Servicecentrum MER zien deze paragrafen er anders
uit dan bij een doorsnee gemeente, danwel zijn niet van toepassing. De paragrafen verbonden
partijen, grondbeleid en lokale heffingen zijn bijvoorbeeld niet van toepassing voor het
Servicecentrum MER.

30

6.2

Bedrijfsvoering

Inleiding
Het Servicecentrum MER is een uitvoeringsorganisatie met als missie: “Prfessionals in Service
dichtbij.”
In deze begroting hebben alle organisatie onderdelen: Omgevingsdienst, Sociaal Domein,
Bedrijfsvoering en Bestuur en Organisatie, hun eigen programma. Deze programma’s bestaan
grotendeels uit lasten en baten met betrekking tot personeel. Er zijn nagenoeg geen inhoudelijke
lasten en baten.
De afdeling Bedrijfsvoering levert advies en service en beheer inzake HRM, financiën I&A en DIV aan
de drie gemeenten én aan het Servicecentrum. Het begrotingsprogramma van bedrijfsvoering bestaat
naast de lasten en baten met betrekking tot het personeel ook uit de inhoudelijke kosten op het
gebied van informatisering en automatisering.
Deze paragraaf spitst zich toe op de bedrijfsvoering van het Servicecentrum MER als geheel.
Missie Prfessionals in Service dichtbij
In het Servicecentrum werken we iedere dag opnieuw aan onze missie. Professionals krijgen en
creëren ruimte om innovatief, efficiënt en effectief hun werk te doen. De professionals bij het
Servicecentrum werken met plezier.
Zij verlenen service aan de inwoners van de drie gemeenten, en aan de collega’s van de drie
gemeenten én aan de collega’s van het Servicecentrum. Zij doen dit dichtbij, wat betekent dat ze
betrokken en goed bereikbaar opereren, daarbij gebruik makend van de verschillende kanalen.
De ontwikkeling, doorontwikkeling en innovatie in het Servicecentrum staat steeds in het licht van het
bereiken van onze missie.
Sturing
Het Servicecentrum MER heeft een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur en een directie. Het
Algemeen Bestuur bestaat uit de drie colleges van Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen. De leden
van het Algemeen Bestuur wijzen uit hun midden één lid per gemeente aan om zitting te nemen in
het Dagelijks Bestuur.
De directie van het Servicecentrum MER bestaat uit de gemeentesecretarissen van de drie
gemeenten. De portefeuilles Omgevingsdienst, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering zijn verdeeld over
de drie directieleden. In 2019 zal model met de driehoofdige directie worden geëvalueerd.
Het management van de afdelingen stuurt op resultaat. Afspraken over de op te leveren resultaten
worden jaarlijks vastgelegd in drie uitvoeringsprogramma’s: Omgevingsdienst, Sociaal Domein en
Bedrijfsvoering. Deze afspraken komen tot stand na intensief overleg met de drie opdrachtgevende
gemeenten. Voor het onderdeel Bedrijfsvoering omvat dit uitvoeringsprogramma ook de
uitvoeringstaken voor het Servicecentrum MER zelf.
Met de uitvoeringsprogramma’s voor 2019 zal medio 2018 worden gestart. In de
uitvoeringsprogramma’s is aangegeven wat het basispakket aan dienstverlening is en welke
aanvullende dienstverlening voor de drie gemeenten zal worden verricht. Financiële gevolgen van
deze uitvoeringsprogramma’s zullen via een begrotingswijziging worden verwerkt. Aanvullende
dienstverlening wordt afgerekend op basis van werkelijke kosten.
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Huisvesting
De huisvesting en de facilitaire ondersteuning van het Servicecentrum worden verzorgd door de drie
gemeenten. Afdeling Sociaal Domein en de concernstaf in Echt-Susteren, de afdeling
Omgevingsdienst in Maasgouw en de afdeling Bedrijfsvoering in Roerdalen.
In 2019 werken we zaakgericht en digitaal en is ons archief ingericht en op orde conform de
archiefwet.
Overige bedrijfsvoeringstaken
Communicatie en juridische ondersteuning voor het Servicecentrum worden vanaf 2018 niet meer
door de gemeenten uitgevoerd onder de noemer gesloten beurzen principe. Er heeft nog geen
besluitvorming plaatsgevonden over hoe dit vanaf 2019 zal worden ingevuld.
Ten aanzien van de organisatie inkoop en verzekeringen, wordt in 2018 een advies afgerond. Op basis
van dit advies zal een voorstel worden gemaakt over hoe dit in 2019 wordt ingevuld.
Personeel
Onderstaand treft u een aantal overzichten aan met HRM kengetallen uit 2017.
HRM-kengetallen
Tabel: Personeel 2017
Afdeling
Omgevingsdienst
Sociaal Domein
Bedrijfsvoering
Bestuur en Organisatie
Totaal Servicecentrum MER

Tabel: ziekteverzuim 2017
Afdeling
Staf
Sociaal Domein
Bedrijfsvoering
Omgevingsdienst
Totaal Servicecentrum MER

Formatie in fte Bezetting in fte
Begrote
Gerealiseerde
31-12-2017
31-12-2017
Loonsom 2017 loonsom 2017
69,36
73,71 € 4.099.753,00 € 4.025.450,06
60,5
76,45 € 4.004.746,00 € 3.996.244,74
83,67
102,03 € 2.781.611,00 € 2.178.326,89
2,33
3,22 €
166.638,00 €
135.045,96
215,86
255,41 € 11.052.748,00 € 10.335.067,65

VerzuimZiekmeldingsGemiddelde
percentage
frequentie
verzuimduur
0,25%
0,33
2
10,49%
1,34
23,14
6,81%
1,05
20,21
5,78%
1,12
15,64
7,77%
1,18 €
19,84

Tabel: Ontwikkeling gemiddeld ziekteverzuim
Jaar
2015
2016
2017

Percentage
2,89%
3,57%
7,77%
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Tabel: Ontwikkeling personeelsbestand
Jaar
fte
2015
66,36
2016 (incl. SD)
120,36
2017 (incl. BV)
255,41
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6.3

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheer

Kaders voor risicomanagement
In 2017 zijn de kaders voor risicomanagement vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Met deze
kaders is de afbakening van het risicomanagement voor het Servicecentrum bepaald.
De risico’s in het Servicecentrum worden enerzijds veroorzaakt door exogene ontwikkelingen, zoals
een toename van de vraag en liggen anderzijds aan de bedrijfsvoerings-kant.
Risico’s als gevolg van beleidskeuzes en gemeentelijke projecten maken geen onderdeel uit van het
risicomanagement van het Servicecentrum MER en zijn niet in deze paragraaf opgenomen.
In de kaders is het risicomanagementproces vastgelegd. Dit proces maakt onderdeel uit van de
planning en control cyclus in het Servicecentrum MER. Risico-identificatie en classificatie zijn
belangrijke onderdelen van dit proces. Dit gebeurt met behulp van de kans- en gevolg-klassen uit de
onderstaande tabel.
Kans-klassen

Gevolg-klassen

Hoe
waarschijnlijk
is het dat het
risico zich zal
voordoen?

Gemiddelde

Klein

1-40%

20%

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

Verwachte financiële
omvang

Gemiddelde

< € 25.000

€ 12.500

Gemiddeld

40-60%

50%

Laag

€ 25.000 – € 100.000

€ 62.500

Groot

60-95%

80%

Gemiddeld

€ 100.000 - € 500.000

€ 300.000

Hoog

€ 500.000 - € 1000.000

€ 750.000

Zeer hoog

>€ 1000.000

€ 1.500.000
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Risico’s
We hebben de risico’s in beeld gebracht. Van ieder risico is de kans dat het risico zich voordoet en de
impact die het risico heeft ingeschat. Dit leidt tot een risicoscore die de basis vormt voor het
benodigde weerstandsvermogen van het Servicecentrum.
In onderstaande tabel worden de risico’s in volgorde van “risico-score” gepresenteerd.
Ook de maatregelen die zijn genomen, of die we voornemens zijn om in te voeren om de risico’s te
beheersen, zijn in beeld gebracht.
De algemene risico’s worden voor het Servicecentrum als geheel weergegeven. De risico’s kunnen
voor de onderlinge afdelingen verschillen, afhankelijk van de fase waarin de afdeling zich bevindt.
Voor de afdeling Omgevingsdienst en de afdeling Bedrijfsvoering zijn nog afdelingsspecifieke risico’s
benoemd. De risico’s van de afdeling Sociaal Domein zijn vervat in de algemene risico’s.
Overigens zijn niet alle risico’s financieel vertaald, omdat er onvoldoende informatie is om een
realistische inschatting te maken van de impact die optreedt wanneer het risico zich voordoet. Dit
wordt aangegeven met een X.
Risico

Beheersmaatregel

Kans

Impact

Risico
score

Algemene risico’s
Onvoldoende ruimte voor ontwikkeling in
kennis en kunde ten behoeve van
(door)ontwikkeling, innovatie en oplossen
personele fricties.

Realistisch begroten met ruimte
voor budgetten conform
landelijke kengetallen.
Discussie loopt in 2018.

groot

zeer
hoog

1.200.000

Langdurig ziekteverzuim.

- Realistisch begroten van het
budget voor vervanging
conform landelijke kengetallen.
- Invulling goed
werkgeverschap.

groot

gem

240.000

Onvoorziene exogene ontwikkelingen/ wet
en regelgeving worden niet budgettair
vertaald. Bijvoorbeeld: berichtenverkeer
sociaal domein.

- Ontwikkeling van de UPs
- Flexibele schil

gem

gem

150.000

Budgettaire impact van noodzaak om
vanuit transparantie en bedrijfsvoering de
systematiek van de uitvoeringsprogramma’s te uniformeren en
vernieuwen, waaronder herziening
afspraken netto uren en uurtarief
aanvullende dienstverlening.

- Realistisch begroten op basis
van nieuwe systematiek.

gem

gem

150.000

Taken worden niet uitgevoerd omdat nog
niet scherp is of de taak behoort tot het
takenpakket van het Servicecentrum.

Ontwikkeling van de UPs

klein

gem

60.000

Niet begrootte pieken of dalen in de
klantvraag.

- Ontwikkeling van de UPs
- Monitoring

gem

zeer laag

6.250

Eigenrisico drager Ziektewet
Het Servicecentrum is bij ziekte van
personeel niet verzekerd bij UWV.
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Risico

Beheersmaatregel

Kans

Impact

Risico
score

- Flexibele schil
- aanvullende afspraken met
gemeenten
Beoogde efficiencyvoordelen en
kwaliteitsslagen worden niet geheel
behaald door het uitblijven van
standaardisatie en uniformering in de
processen.

In gesprek met gemeenten over
‘coleur locale’ en uniformering
in processen. Discussie loopt in
2018.

groot

X

X

Dienstverlening gemeenten en
Servicecentrum sluiten niet goed op elkaar
aan, waardoor dienstverlening aan de
inwoner suboptimaal blijft.

Ontwikkeling scenario’s
waardoor het
dienstverleningsproces vanuit
klantoptiek wordt
geoptimaliseerd. Dit wordt
uitgevoerd in 2018.

klein

X

X

groot

X

X

klein

X

X

X

X

X

Niet helder of Missie “Prfessionals in
Service dichtbij” wordt bereikt.
Onvoldoende helder beeld lokaal bestuur
van het Servicecentrum.

Investeren in
informatievoorziening over het
Servicecentrum o.a. door
monitoring resultaten en
processen en
themabijeenkomsten.

Door dubbelrol directie kunnen de
belangen van het Servicecentrum
onvoldoende worden afgewogen.

Evaluatie dubbelrol directie.
Evaluatie is gepland in 2019.

Onvoldoende control.

Inrichting centrale control rol
in Servicecentrum.

X

X

X

De opdrachtgevers – opdrachtnemer relatie
kent nog onduidelijkheden, wat veel
overleg tot gevolg heeft en leidt tot inefficiency.

Ontwikkelen basispakket
opdrachtgeversrol. Vindt plaats
in 2018.

X

X

X

Flexibele Schil

klein

gem

60.000

Flexibele schil

klein

klein

12.500

Monitoren
Tijdig besluitvorming
hieromtrent.

groot

laag

50.000

Omgevingsdienst
Vraag naar dienstverlening
Omgevingsdienst van RUD partners neemt
af.
Vraag van RUD partners naar participatie in
de opleidingen van de RUD Academie
neemt af.
Bedrijfsvoering
Taakstelling € 350.000 wordt niet gehaald.
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Risico

Beheersmaatregel

Knelpunten in de bedrijfsvoeringsondersteuning waardoor
efficiencyvoordelen in de primaire
processen niet kunnen worden behaald

Organisatie ontwikkeling,
Investeren kennis en kunde
Procesverbetering

groot

X

X

Systemen werken niet zoals gepland
waardoor potentiële efficiencyvoordelen
niet kunnen worden bereikt.

Monitoring

groot

X

X

Transitie DIV is vertraagd.

Monitoring en sturing.

groot

X

X

Projectenkalender 1.0 is vertraagd.

Monitoring en sturing.

groot

X

X

Projectenkalender 2.0 is vertraagd
waardoor de afdeling bedrijfsvoering
diverse systemen moeten worden
onderhouden.

Monitoring en sturing.

groot

X

X

Financiële consequenties als gevolg van
VPB en BTW.

- Inzet externe expertise.
- Afspraak belastinginspecteur.

X

X

X

Totaal

Kans

Impact

Risico
score

1.928.750 + X
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Onderstaand zijn de risico’s waarvan de financiële impact in kaart is gebracht weergegeven op de
risicokaart van het Servicecentrum MER. Hierbij geldt dat hoe groter de kans dat het risico zich
voordoet en hoe hoger de impact van de effecten van het risico, hoe roder het risico kleurt.
<€25.000
Klein

25.000 –
100.000

Vraag van RUD
partners naar
participatie in
de opleidingen
van de RUD
Academie
neemt af.

100.000 – 500.000

€ 500.000 – €
1.000.000

> € 1.000.000

Taken worden niet
uitgevoerd omdat nog
niet scherp is of de taak
behoort tot het
takenpakket van het
Servicecentrum
Vraag naar
dienstverlening
Omgevingsdienst van
RUD partners neemt af.

Gemiddeld

Niet begrootte
pieken of
dalen in de
klantvraag.

Onvoorziene exogene
ontwikkelingen
wet en regelgeving.
Uniformering en
vernieuwing
systematiek
uitvoeringsprogramma’s
in het SC

Groot

Langdurig ziekteverzuim

Onvoldoende
ruimte
investering
kennis en
kunde
personele
fricties

Weerstandsvermogen ruim onvoldoende
Risicomanagement is doelgericht, gestructureerd, communicerend omgaan met risico’s. Een risico is
een onzekere gebeurtenis met oorzaken, een kans van optreden en effecten op doelstellingen. Pas als
een risico zich – ondanks de inspanningen op het gebied van risicomanagement- toch voordoet en
negatieve gevolgen heeft voor het Servicecentrum, komt het weerstandsvermogen in beeld.
Het weerstandsvermogen is het geheel van alle middelen en mogelijkheden waarover het
Servicecentrum MER beschikt, om de gevolgen van niet begrote kosten te dekken zonder dat dit leidt
tot aanpassing van het bestaand beleid.
Hierbij zijn twee elementen belangrijk:
Hoeveel middelen zijn nodig om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen? Dit noemen we
de benodigde weerstandscapaciteit.
Hoeveel middelen zijn beschikbaar om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen? Dit
noemen we de beschikbare weerstandscapaciteit.
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Weerstandsvermogen= Beschikbare weerstandscapaciteit
Benodigde weerstandscapaciteit

= 1,0 < 1,4 1

In de kaders risicomanagement hebben we gekozen 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 gemeente een te hoog deelnamebedrag betalen. Overigens staan de
gemeenten op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen garant voor het Servicecentrum.
Onze inschatting van de risicoscore leidt tot een weerstandsvermogen van 0,067.
Weerstandsvermogen= € 130.000
€ 1.928.750 = 0,067
Dit betekent dat het weerstandsvermogen van het Servicecentrum MER in 2019 ruim onvoldoende is.
De aangegeven risico’s zijn grotendeels structureel van aard. Deze risico’s kunnen niet worden
opgevangen met het weerstandsvermogen maar kunnen alleen worden opgevangen door hogere
bijdragen van de deelnemende gemeenten.
In de loop van 2018 zullen er voor 2019 voorstellen worden gedaan om deze risico’s structureel te
verminderen. De financiële consequenties van deze voorstellen leiden tot begrotingswijzigingen.

1

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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7. Financiële kengetallen
Als gevolg van een wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient het jaarverslag
en de begroting 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
Financiële kengetallen begroting 2019
Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Kengetal
Netto schuldquote
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle
verstrekte leningen

-2%

-2%

-2%

-2%

-2%

-2%

-2%

-2%

-2%

-2%

-2%

-2%

Solvabiliteitsratio

6%

6%

6%

6%

6%

6%

Structurele exploitatieruimte

0%

0%

0%

0%

0%

0%

De ‘solvabiliteitsratio’ geeft inzicht in de mate waarin SC MER in staat is aan haar financiële
verplichtingen op de langere termijn te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor
de financiële weerbaarheid.
Ook de ‘structurele exploitatieruimte’ is gelet op de vaststellingsovereenkomst met de gemeenten 0
en dus niet van toepassing.

7.1

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.

7.2

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 (met name de OD) betaalde
werkzaamheden verricht.
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.
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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.
Aangezien de GR MER geen gebruik maakt van externe financiering / geen afgesloten geldleningen
kent, zijn de kasgeldlimiet en de renterisiconorm voor de MER niet van toepassing.

7.3

Verbonden partijen

De GR MER kent geen verbonden partijen.
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Voorstel Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
Onderwerp
Datum
behandeling
Kenmerk
Afdeling
Opsteller

Begrotingswijzigingen 2018-3, tevens 2019-1 – 2018-4, tevens 2019-2
11 juli 2018

Concernstaf
Anne-Marie Rooskens

Samenvatting:
Op 3 april, resp. 8 mei 2018 heeft het DB ingestemd met de begrotingswijzigingen 2018-3 tevens 191 en 2018-4 tevens 19-2. Deze zijn voor zienswijzen voorgelegd aan de raden van de deelnemende
gemeenten. De raad van Echt-Susteren heeft zienswijzen ingediend. De gemeenteraden van
Maasgouw en Roerdalen hebben geen zienswijzen ingediend. De zienswijzen en de reacties daarop
hebben wij vervat in de “Commentaren Zienswijzen begrotingswijzigingen 2018-3 tevens 2019-1 –
2018-4 tevens 2019-2 deelnemende gemeenten Servicecentrum MER”. Voorgesteld wordt om de
begrotingswijzigingen en de commentaren vast te stellen en de commentaren ter informatie aan de
raden van de deelnemende gemeenten toe te zenden.
Voorstel:
Het AB besluit:
1. De begrotingswijziging 2018-3 tevens 2019-1 vast te stellen;
2. De begrotingswijziging 2018-4 tevens 2019-2 vast te stellen;
3. De “commentaren zienswijzen begrotingswijzigingen 2018-3 tevens 2019-1 – 2018-4 tevens
2019-2 deelnemende gemeenten Servicecentrum MER” vast te stellen.
4. De “commentaren zienswijzen begrotingswijzigingen 2018-3 tevens 2019-1 – 2018-4 tevens
2019-2 deelnemende gemeenten Servicecentrum MER” aan de raden van de deelnemende
gemeenten te zenden.
Inleiding:
Op 3 april, resp. 8 mei 2018 heeft het DB ingestemd met de begrotingswijzigingen 2018-3 tevens 191 en 2018-4 tevens 19-2. Deze zijn voor zienswijzen voorgelegd aan de raden van de deelnemende
gemeenten. De raad van Echt-Susteren heeft zienswijzen ingediend. De gemeenteraden van
Maasgouw en Roerdalen hebben geen zienswijzen ingediend. De zienswijzen en de reacties daarop
hebben wij vervat in de “Commentaren Zienswijzen begrotingswijzigingen 2018-3 tevens 2019-1 –
2018-4 tevens 2019-2 deelnemende gemeenten Servicecentrum MER”. Het AB kan de
begrotingswijzingen vast stellen.
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Doel:
Vaststellen van de begrotingswijzigingen 2018-3, tevens 2019-1 – 2018-4
Oplossingsrichting(en):
In de begrotingswijzing 2018-3, tevens 2019-1 is opgenomen:
 Onderhoudsronde programma Omgevingsdienst (incidenteel en structureel)
 Capaciteit voor basis op orde programma Sociaal Domein (incidenteel)
 Detachering directiesecretaris, programma bestuur en organisatie (incidenteel)
In de begrotingswijziging 2018-4, tevens 2019-2 is opgenomen:
 Functionaris gegevensbescherming voor de vier organisaties, programma bedrijfsvoering
(structureel)
 Capaciteit voor basis op orde en kwaliteitsimpuls, programma bedrijfsvoering (incidenteel)
Financiële consequenties:
De begrotingswijzigingen 2018-3, tevens 2019-1 – 2018-4, tevens 2019-2 leiden tot een wijziging in
de bijdragen van de deelnemende gemeenten.
Risico’s:
Indien deze begrotingswijzigingen niet worden vastgesteld kan noodzakelijke activiteiten niet
worden uitgevoerd, neemt de werkdruk toe met verhoogde kans op uitval en kan de basis niet op
orde worden gebracht.
Vervolgproces:
Het Dagelijks Bestuur zendt de begrotingswijzingen aan Gedeputeerde Staten van Limburg.
Communicatie:
Communicatie vindt plaats na vaststelling van de begrotingswijzingen via internet en intranet.
Voorstel:
Het AB besluit:
1. De begrotingswijziging 2018-3 tevens 2019-1 vast te stellen;
2. De begrotingswijziging 2018-4 tevens 2019-2 vast te stellen;
3. De “commentaren zienswijzen begrotingswijzigingen 2018-3 tevens 2019-1 – 2018-4 tevens
2019-2 deelnemende gemeenten Servicecentrum MER” vast te stellen.
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4. De “commentaren zienswijzen begrotingswijzigingen 2018-3 tevens 2019-1 – 2018-4 tevens
2019-2 deelnemende gemeenten Servicecentrum MER” aan de raden van de deelnemende
gemeenten te zenden.

Bijlagen:
 De begrotingswijziging 2018-3 tevens 2019-1
 De begrotingswijziging 2018-4 tevens 2019-2
 De “commentaren zienswijzen begrotingswijzigingen 2018-3 tevens 2019-1 – 2018-4 tevens
2019-2 deelnemende gemeenten Servicecentrum MER”
 Brieven aan raden deelnemende gemeenten.
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Begrotingswijziging 2018-3, tevens 2019-1

Dagelijks Bestuur
3 april 2018
Algemeen Bestuur
11 juli 2018

1.

Inleiding

Deze begrotingswijziging bevat incidentele (2018) en structurele wijzigingen (2018 en verder) voor het programma
Omgevingsdienst die te maken hebben met de herijking van het functieboek Omgevingsdienst. Daarnaast zijn er voor de
programma’s Sociaal Domein en Bestuur & Organisatie incidentele wijzigingen 2018 opgenomen.
In hoofdstuk 2 worden per programma de wijzigingen tekstueel toegelicht. Hoofdstuk 3 bevat de (indien van toepassing
meerjarige) cijfermatige tabellen. De mutaties zijn terug te vinden in de kolommen ‘Mutaties 2018-3 / 2019-1’.
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2.

Wijzigingen per programma

2.1

Programma Omgevingsdienst

Voor het functieboek van de afdeling Omgevingsdienst is een noodzakelijke onderhoudsronde uitgevoerd.
Als gevolg van deze onderhoudsronde is een eenmalige nabetaling (van 2013 tot 1-1-2018) van € 41.286,81 nodig. Het
structurele effect van deze onderhoudsronde bedraagt vanaf 1 januari 2018 € 46.000. Binnen de salarisbegroting van het
programma Omgevingsdienst is er geen dekking voorhanden. Deze begrotingswijziging behelst een eenmalige verhoging van
de bijdragen van € 41.286,81 en een structurele verhoging van de bijdrage van € 46.000.

Salariskosten eenmalige nabetaling
2013-2017
Salariskosten structurele stijging 2018
e.v.

2.2

Kosten
€ 41.286,81

Dekking
Eenmalige verhoging bijdragen deelnemende gemeenten in 2018

€ 46.000

Structurele verhoging bijdragen deelnemende gemeenten 2018
en verder

Programma Sociaal Domein

Achtergrond
Met ingang van 2018 heeft het sociaal domein € 671.000 minder middelen ter beschikking dan in voorgaande jaren. Eind
2017 heeft er een onderzoek van Berenschot plaats gevonden binnen het sociaal domein. Dit onderzoek had ten doel om
meer zicht op en informatie over de werkzaamheden en activiteiten te krijgen afgezet tegen de formatie. Deze uitkomsten
hebben het inzicht gegeven dat het sociaal domein ten opzichte van vergelijkbare referentiegemeenten een tekort in
bezetting laat zien, vooral bij het team participatie is dat substantieel te noemen (uitzondering daarbij is beleid waarbij
zowel het beleid van het sociaal domein als van de gemeenten is meegenomen).
Deze gegevens worden nu gebruikt om een uitvoeringsprogramma voor 2018 op te stellen waarbij er balans wordt gezocht
tussen ambities van gemeenten en uit te voeren werkzaamheden binnen de begroting van 2018. Dit uitvoeringsprogramma
kent een kwalitatieve slag waardoor de doorlooptijd langer is.
De opgave voor het Sociaal Domein om de going concern op een kwalitatief voldoende niveau uit te voeren en tegelijkertijd
de transformatie door te voeren is binnen de beschikbare middelen niet realistisch. Bekeken is wat er benodigd is om in 2018
wel de opgave te kunnen realiseren. De opgave is dat wordt uitgegaan van een uitvoeringsprogramma 2018 zoals dat nu
wordt besproken met de gemeenten en dat daarnaast de druk op de organisatie wordt verlicht (deze druk uit zich door een
hoog ziekteverzuim en oplopende werkvoorraden). Op deze manier wordt ook ruimte gecreëerd om te blijven inzetten op de
uitgangspunten van het bedrijfsplan Sociaal Domein, waaronder één gezin, één plan en één regisseur. Dit resulteert in de
volgende inzet van extra capaciteit en kosten in 2018.
Kosten
Wmo; druk verminderen
Participatie: Druk verminderen
Basis verder op orde brengen
Projecten
Projecten
TOTAAL

Bedrag
€ 87.120
€ 149.040
€ 61.200
€ 136.080
€ 50.000
€ 483.440

FTE
2,2 fte
4,0 fte
0,6 fte
2,0 fte

Periode
Start: 1 april - Einde: 31 dec
Start: 1 april - Einde: 31 dec
Start: 1 april - Einde: 31 dec
Start: 1 april - Einde 31 dec
Start: 1 sept - Einde 31 dec

Dekking
Implementatiebudget SD
Verhoging bijdrage deelnemende
gemeenten
totaal

Bedrag
€ 100.440
€ 383.000
€ 483.440

Bij de basis verder op orde brengen, zullen de sturings- en verantwoordingsprocessen en informatie verder in lijn worden
gebracht met de behoefte en worden geautomatiseerd.
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Bij de projecten wordt op twee thema’s extra ingezet. Ten eerste wordt op het beleidsveld van participatie de werkwijze van
de generalisten maar ook de relatie met de consulenten onder de loep genomen. Daarbij wordt gestreefd naar meer
klantvriendelijkheid, een betere aansluiting bij een regisseur voor de klant en een efficiëntere procesgang tot aan registratie
in ons systeem. Daarbij wordt dus werkwijze, proces, registratie en werkinstructie aangepast. Ook wordt ingezet op sturing
hierop zodat in de toekomst juiste en tijdige sturings- en managementinformatie beschikbaar is. Het tweede thema is de
werkwijze bij de Wmo. Deze wordt verder tegen het licht gehouden omdat de verwachting bestaat dat daar efficiënter kan
worden gewerkt. Ook in de procesgang zal meer duidelijkheid moeten komen voor medewerkers als ook in de vastlegging
van de gegevens van klanten in de vakapplicatie.
De urgentie en kwetsbaarheid op deze twee thema’s worden dermate groot geacht dat daar de hoogste prioriteit aan wordt
gegeven en snel mee gestart moet worden.
Om bovenstaande te kunnen realiseren zijn een aantal dekkingsmiddelen nodig. Op de eerste plaats zullen beschikbare
middelen in het sociaal domein zelf worden aangewend. Hiervoor is voor 2018 nog € 100.000 beschikbaar. Daarnaast wordt
de bijdrage van de deelnemende gemeenten in totaal verhoogd met 383.000, per gemeente volgens de verdeelsleutel 2018
van dit programma.

2.3

Programma Bedrijfsvoering

Voor dit programma worden geen wijzigingen doorgevoerd.

2.4

Programma Bestuur & Organisatie

In de begrotingswijziging 2018-1 is budget voor organisatie-ontwikkeling toegevoegd aan het programma Bestuur &
Organisatie (dekking rekeningresultaat 2016). Dit is zoveel mogelijk door eigen medewerkers uitgevoerd, afgestemd op de
ontwikkelingen in de afdelingen. Het budget dat bij deze taken hoort is vanwege een vaststellingsovereenkomst over de VPB
tussen het SC MER en de deelnemende gemeenten teruggestort aan deelnemende gemeenten. Gezien het feit dat er nog
werkzaamheden moeten worden uitgevoerd wordt het budget nu weer toegevoegd aan de begroting door middel van een
verhoging van de bijdragen van de deelnemende gemeenten van in totaal € 39.483, per gemeente volgens de verdeelsleutel
2018 van dit programma.
Detacheringsovereenkomst directiesecretaris
Advies functieboek concernstaf
Bijeenkomsten en conferenties (bestuurlijk, directie)
Totaal

€ 34.283
€ 800
€ 4.400
€ 39.483
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3.

Financiële overzichten

3.1 Programma Omgevingsdienst
Mutaties
2018-3 / 2019-

1. OMGEVINGSDIENST
Vergunningen

Omgevingscommissie
Externe adviseurs
Inhuur flexibele schil
Proceskosten
Totaal lasten vergunningen

Toezicht & Handhaving Autokosten
Afschrijving auto's
Totaal lasten T&H
Personeel

UP 2019

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Inkomsten detachering
Inkomsten RUD / Acad.
Totaal:

Bijgestelde Begroting Mutaties 2018-3 /
2019
2019-1

Bijgestelde
Begroting 2020

Mutaties 2018-3 /
2019-1

Bijgestelde Mutaties 2018Bijgestelde
Begroting 2021 3 / 2019-1
Begroting 2022

60.000,00
50.000,00
385.949,00
10.000,00
505.949,00

€
€
€
€
€

60.000,00
50.000,00
785.949,00
10.000,00
905.949,00

€
€
€
€

60.000,00
50.000,00
785.949,00
10.000,00
905.949,00

€
€
€
€

60.000,00
50.000,00
785.949,00
10.000,00
905.949,00

€
€
€
€

60.000,00
50.000,00
785.949,00
10.000,00
905.949,00

€
€
€

12.000,00
9.138,00
21.138,00

€
€
€

12.000,00
9.138,00
21.138,00

€
€

12.000,00
9.138,00
21.138,00

€
€

12.000,00
9.138,00
21.138,00

€
€

12.000,00
9.138,00
21.138,00

4.556.204,00 €
12.988,00
4.569.192,00 €

46.000,00 €

4.528.542,00 €

46.000,00 €

4.528.542,00 €

46.000,00 € 4.528.542,00 €

46.000,00 € 4.528.542,00

46.000,00 €

4.528.542,00

46.000,00

4.528.542,00

46.000,00

4.528.542,00

46.000,00

4.528.542,00

87.287,00

5.096.279,00

46.000,00

5.455.629,00

46.000,00

5.455.629,00

46.000,00

5.455.629,00

46.000,00

5.455.629,00

29.677,00 €
34.915,00 €
22.695,00 €

1.664.841,00 €
1.997.003,00 €
1.267.175,00 €

16.100,00 €
17.940,00 €
11.960,00 €

1.688.713,00 €
1.916.835,00 €
1.282.821,00 €

16.100,00 €
17.940,00 €
11.960,00 €

1.688.713,00 €
1.916.835,00 €
1.282.821,00 €

16.100,00 € 1.688.713,00 €
17.940,00 € 1.916.835,00 €
11.960,00 € 1.282.821,00 €

€ 87.287,00 €

4.929.019,00 €

€
46.000,00 €

250.000,00
5.138.369,00

€
€

250.000,00
5.138.369,00

€
€
€
€

51.800,00
58.800,00
39.400,00
150.000,00

€
€
€
€

€
€
€
€

101.490,00
46.268,00
19.502,00
167.260,00

€

5.455.629,00

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Totaal:

€

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Totaal:

€
€
€
€

101.490,00
46.268,00
19.502,00
167.260,00

Totale baten

€

5.096.279,00

Saldo

€

Bijdrage VVGB

Mutaties 2018-3 /
2019-1

€
€
€
€
€

Kosten personeel
€ 87.287,00 €
Doorbelasting B&O
€
Totaal lasten personeel € 87.287,00 €

Totale lasten
Bijdrage gemeenten

Begroting 2018 na
wijziging

-

-

€

-

16.100,00 € 1.688.713,00
17.940,00 € 1.916.835,00
11.960,00 € 1.282.821,00

€ 250.000,00
€ 5.138.369,00

€
250.000,00
€ 5.138.369,00

51.800,00
58.800,00
39.400,00
150.000,00

€
€
€
€

51.800,00
58.800,00
39.400,00
150.000,00

€
€
€
€

51.800,00
58.800,00
39.400,00
150.000,00

€
€
€
€

101.490,00
46.268,00
19.502,00
167.260,00

€
€
€
€

101.490,00
46.268,00
19.502,00
167.260,00

€
€
€
€

101.490,00
46.268,00
19.502,00
167.260,00

€

5.455.629,00

€

-

€ 5.455.629,00

€ 5.455.629,00

€

€

-

-

3.2 Programma Sociaal Domein
Mutaties 2018-3
/ 2019-1

SOCIAAL DOMEIN
Zorg

Kosten Personeel
Kosten overig
Totaal

€

Participatie

Kosten Personeel
Kosten overig
Totaal

€

Staf

Kosten Personeel
Kosten overig
Totaal

Overig

Implementatiebudget
Basis op orde brengen
Projecten (fte)
Projecten
Tijdelijk personeel
Opschonen database
Doorbelasting aan BO
Totaal

€

Begroting 2018 na
wijziging

87.120,00

1.849.320,00

Mutaties 2018-3 /
2019-1

Begroting 2019
€

1.760.600,00

Mutaties 2018-3 /
2019-1

Begroting 2020
€

1.760.600,00

Mutaties 2018-3 /
2019-1

Begroting 2021

Mutaties 2018-3
/ 2019-1
Begroting 2022

€ 1.760.600,00

€ 1.760.600,00

87.120,00 €

1.849.320,00

€

1.760.600,00

€

1.760.600,00

€ 1.760.600,00

€ 1.760.600,00

€

149.040,00 €
€
149.040,00 €

2.228.640,00
123.393,00
2.352.033,00

€
€
€

2.041.500,00
91.500,00
2.133.000,00

€
€
€

2.041.500,00
91.500,00
2.133.000,00

€ 2.041.500,00
€
91.500,00
€ 2.133.000,00

€ 2.041.500,00
€
91.500,00
€ 2.133.000,00

€

€
€
€

421.500,00
410.488,00
831.988,00

€
€
€

422.200,00
383.105,00
805.305,00

€
€
€

422.200,00
383.105,00
805.305,00

€
€
€

422.200,00
383.105,00
805.305,00

€
€
€

422.200,00
383.105,00
805.305,00

€

192.544,00

€

192.544,00

€

192.544,00

€

192.544,00

€

192.544,00

€

192.544,00

€

192.544,00

-

€
€
€
€

-100.440,00
61.200,00
136.080,00
50.000,00

€
€
€
€

92.104,00
61.200,00
136.080,00
50.000,00

€

€
146.840,00 €

12.988,00
352.372,00

€

192.544,00

Totale lasten

€

383.000,00 €

5.385.713,00

€

4.891.449,00

Bijdrage gemeenten Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Onttrekking resultaat
Inzet generalisten Maasgouw
Detachering Echt-Susteren
Totale baten

€
€
€

99.580,00 €
180.010,00 €
103.410,00 €

1.369.093,00
2.455.134,00
1.408.275,00

€
€
€

1.403.463,00
2.131.371,00
1.285.180,00

€

€
€
383.000,00 €

62.476,00
74.235,00
5.369.213,00

€
€

71.435,00
4.891.449,00

Saldo

€

-16.500,00

€

-

€

-

€

€
€

€

4.891.449,00

€ 4.891.449,00

€ 4.891.449,00

1.427.605,00
2.125.118,00
1.267.291,00

€ 1.451.747,00
€ 2.118.865,00
€ 1.249.402,00

1.475.888,00
2.112.612,00
1.231.514,00

71.435,00
4.891.449,00

€
71.435,00
€ 4.891.449,00

€
71.435,00
€ 4.891.449,00

€

€

-

-

-
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3.3 Programma Bedrijfsvoering
Niet van toepassing.
3.4 Programma Bestuur & Organisatie
Mutaties 2018- Begroting 2018 na Mutaties 2018- /
Mutaties 2018/ 2019-1
wijziging
2019-1
Begroting 2019
/ 2019-1

4. BESTUUR EN ORGANISATIE
Accountantskosten
Communicatie
Huur Heel
Loonkosten Bestuur en Organisatie

Bijdrage gemeenten

Begroting 2020

Mutaties 2018- /
2019-1

Begroting 2021

Mutaties 2018- /
2019-1
Begroting 2022

€

€
5.200,00 €
€
34.283,00 €

15.000,00
10.200,00
210.000,00
227.023,00

€
€
€
€

15.000,00
5.000,00
210.000,00
192.740,00

€
€
€
€

15.000,00
5.000,00
210.000,00
192.740,00

€
€
€
€

15.000,00
5.000,00
210.000,00
192.740,00

€ 15.000,00
€
5.000,00
€ 210.000,00
€ 192.740,00

Totaal Lasten

€

39.483,00 €

462.223,00

€

422.740,00

€

422.740,00

€

422.740,00

€ 422.740,00

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Doorbelasting OD/SD/BV
Dekking Rekeningresultaat 2016

€
€
€

12.240,00 €
16.583,00 €
10.660,00 €
€

276.291,00
89.031,00
57.937,00
38.964,00

€
€
€

276.170,00
88.692,00
57.878,00

€
€
€

276.170,00
88.692,00
57.878,00

€
€
€

276.170,00
88.692,00
57.878,00

€ 276.170,00
€ 88.692,00
€ 57.878,00

Totaal Baten

€

39.483,00 €

462.223,00

€

422.740,00

€

422.740,00

€

422.740,00

€ 422.740,00

Saldo

€

-

€

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-
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Begrotingswijziging 2018-4, tevens 2019-2

Dagelijks Bestuur
8 mei 2018
Algemeen Bestuur
11 juli 2018

1.

Inleiding

Deze begrotingswijziging bevat incidentele (2018) en structurele wijzigingen (2018 en verder) voor het
programma bedrijfsvoering.
In hoofdstuk 2 worden de wijzigingen tekstueel toegelicht. Hoofdstuk 3 bevat de (indien van toepassing
meerjarige) cijfermatige tabel. De mutaties zijn terug te vinden in de kolom ‘Mutaties 2018-4 / 2019-2’.
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2.

Wijzigingen per programma

2.1. Programma Omgevingsdienst
Voor dit programma worden geen wijzigingen doorgevoerd.

2.2. Programma Sociaal Domein
Voor dit programma worden geen wijzigingen doorgevoerd.

2.3. Programma Bedrijfsvoering
Functionaris Gegevensbescherming (FG)
Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die in mei 2018 van kracht is geworden, zijn alle
overheidsorganisaties verplicht een FG aan te stellen. Deze FG is verantwoordelijk voor het toezicht houden, het
inventariseren en bijhouden van gegevensverwerkingen. De FG adviseert over interne privacy regelingen
gedragscodes.
De FG (1 fte) is benoemd binnen het Servicecentrum MER en werkzaam voor de drie gemeenten en het
Servicecentrum MER; 0,25 fte per organisatie. Iedere MER organisatie neemt voor 0,25 deel aan de salariskosten
FG, zo ook het Servicecentrum MER. De kosten voor de 0,25 fte van het Servicecentrum MER worden via de
verdeelsleutel inwoneraantal over de 3 gemeenten verdeeld.
Vervanging bij ziekte
In het bedrijfsplan is geen bedrag voor vervanging bij ziekte opgenomen voor de jaren 2017 en 2018. Vanaf 2019
is een bedrag van € 120K per jaar opgenomen. Voor 2018 dient dit ‘gat’ dat opgevangen moet worden voor
vervanging bij ziekte gerepareerd te worden met een budget van € 250K.
Kwaliteitsimpuls cluster financiën
Om de verbeterslag: ‘opwaardering van kennis en kunde’ te kunnen maken binnen het cluster financiën is het
noodzakelijk om tijdelijk te investeren in een kwaliteitsimpuls volgens twee sporen: het tijdelijk invliegen van
kennis en het investeren in scholing van het personeel. Dit tweede spoor wordt uit het implementatiebudget
gefinancierd. Voor het eerste spoor is in 2018 € 60.000 nodig.

2

Archiefdozen Sociaal Domein
In het bedrijfsplan is men er van uit gegaan dat zaakgericht werken geïmplementeerd was. Dit is echter nog niet
overal het geval. Bij de afdeling Sociaal Domein binnen het Servicecentrum MER wordt nog gewerkt met ‘papier’.
Planning is dat de afdeling Sociaal Domein medio 2018 overgaat op het zaaksysteem Decos-Join. Tot de overgang
naar het zaaksysteem werken we met archiefdozen, die achteraf worden ingescand. Extra budget is nodig voor de
inzet van arbeidskrachten om de archiefdozen van het Sociaal Domein te verwerken.

Functionaris
gegevensbescherming
Functionaris
gegevensbescherming
Vervanging bij ziekte
Kwaliteitsimpuls cluster
financiën
Archiefdozen Sociaal
Domein

Kosten 2018
€ 42.500

Kosten 2019
€-

€-

€ 87.400

€ 250.000
€ 60.000
€ 96.000

Dekking
Eenmalige verhoging bijdrage deelnemende gemeenten in
2018
Structurele verhoging bijdrage deelnemende gemeenten
Eenmalige verhoging bijdrage deelnemende gemeenten in
2018
Eenmalige verhoging bijdrage deelnemende gemeenten in
2018
Eenmalige verhoging bijdrage deelnemende gemeenten in
2018

2.4 Programma Bestuur en Organisatie
Voor dit programma worden geen wijzigingen doorgevoerd.
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3.

Financiële overzichten

3.1 Programma Omgevingsdienst
Niet van toepassing.
3.2 Programma Sociaal Domein
Niet van toepassing.
3.3 Programma Bedrijfsvoering
Mutaties 2018-4
/ 2019-2

3. BEDRIJFSVOERING
Bedrijfsvoering
I&A

Applicaties Onderhoud
LAN Onderhoud
LAN Beheer
LAN Aanschaf
WAN Verbindingen
Leasekosten
I&A Projectenkalender 2017/2018
Structurele kosten PK 2.0
Div Projectenkalender
I&A kosten
Digitale informatie voorziening
Financiën
Doorbelasting Bestuur en Organisatie

Totaal lasten BV I&A
Bedrijfsvoering
Algemeen

Mutaties 2018Mutaties 2018Mutaties 2018Mutaties 2018Begroting 2018
4 / 2019-2
4 / 2019-2
4 / 2019-2
4 / 2019-2
na wijziging
Begroting 2019
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
€
297.000
€
297.000
€
297.000
€
297.000
€
297.000
€
508.000
€
508.000
€
508.000
€
508.000
€
508.000
€
14.800
€
14.800
€
14.800
€
14.800
€
14.800
€
9.000
€
9.000
€
9.000
€
9.000
€
9.000
€
542.000
€
542.000
€
542.000
€
542.000
€
542.000
€
614.000
€
614.000
€
614.000
€
614.000
€
614.000
€
1.078.500
€
€
€
€
€
39.000
€
39.000
€
39.000
€
39.000
€
39.000
€
90.000
€
€
€
€
€
532.427
€
514.427
€
514.427
€
514.427
€
514.427
€
37.500
€
37.500
€
37.500
€
37.500
€
37.500
€
197.160
€
189.210
€
170.440
€
170.440
€
170.440
€
12.988
€
12.988
€
12.988
€
12.988
€
12.988
€ 3.972.375,00
€ 2.777.925,00
€ 2.759.155,00
€ 2.759.155,00
€ 2.759.155,00

Loonkosten bedrijfsvoering
€
Overige personeelskosten en opleidingen
Flexibele schil vanaf 2019/knelpunten2018 €
Implementatiebudget 2017 en 2018
Totaal lasten BV Algemeen
€

42.500,00 €
5.726.864 €
€
254.091
406.000,00 €
406.000
€
415.000
448.500,00 € 6.801.955,00 €

Totale lasten

€

448.500,00 € 10.774.330,00 €

Bijdrage gemeenten Deel bijdrage Maasgouw
Deel bijdrage Echt-Susteren
Deel bijdrage Roerdalen
Transitiebudget
Totale baten

€
€
€

156.444 €
3.279.647
173.109 €
4.292.406
118.948 €
3.087.203
€
15.500
448.500,00 € 10.674.755,00

€

Geraamde saldo van baten en lasten
Reserve leaselasten
Reserve zaaksysteem
Geraamd resultaat

0,00
€
€
€

99.575,00
25.075
74.500
-

€
€
€
€

87.400,00 €
€
€

5.324.739 €
231.116
120.000

87.400,00 € 5.675.855,00 €
87.400,00 € 8.453.780,00 €
29.498 €
30.372 €
27.531 €

2.567.147 €
3.377.385 €
2.470.549 €

87.400,00 € 8.415.080,00 €
0,00
€
€

38.700,00
38.700
-

87.400,00 €
€
€

5.324.739 €
231.116
120.000

87.400,00 € 5.675.855,00 €
87.400,00 € 8.435.010,00 €
29.498 €
30.372 €
27.531 €

2.555.547 €
3.372.214 €
2.468.549 €

87.400,00 € 8.396.310,00 €
0,00
€
€

38.700,00
38.700
-

87.400,00 €
€
€

5.324.739 €
231.116
120.000

87.400,00 € 5.675.855,00 €
87.400,00 € 8.435.010,00 €
29.498 €
30.372 €
27.531 €

2.555.547 €
3.372.214 €
2.468.549 €

87.400,00 € 8.396.310,00 €
0,00
€
€

38.700,00
38.700
-

87.400,00 €
€
€

5.324.739
231.116
120.000

87.400,00 € 5.675.855,00
87.400,00 € 8.435.010,00
29.498 €
30.372 €
27.531 €

2.555.547
3.372.214
2.468.549
87.400,00 € 8.396.310,00
0,00
€
€

38.700,00
38.700
-

3.4 Programma Bestuur & Organisatie
Niet van toepassing.
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Conceptbesluitenlijst Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
Woensdag 13 december 2017
Gemeentehuis Echt-Susteren, Nieuwe Markt 55, 6101 CV Echt, locatie B1.25 (zaal Susteren), incl.
lunch.

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

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

Afwezig
Roerdalen
Echt-Susteren

E. Cuijpers, J. den Teuling
P. Pustjens

1.

Agenda

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: punt 3 Nota Reserves en Voorzieningen wordt van de agenda
afgevoerd.
2.

Begrotingswijziging 2017-5 en 2018-2

Samenvatting:
Op 28 augustus heeft het DB ingestemd met de verzamel-begrotingswijzing 2017-5, tevens 2018-2.
De begrotingswijziging is daarna voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden van de
deelnemende gemeenten. De raden hebben geen zienswijze ingediend. De begrotingswijziging
2017-5, tevens 2018-2 kan nu door het AB vastgesteld worden.
Besluit:
De begrotingswijziging 2017-5, tevens 2018-2 vast te stellen.
3.

Nota reserves en voorzieningen

Dit punt is van de agenda verwijderd. Guus van Balkom geeft een korte toelichting. De concept nota
reserves en voorzieningen is op advies van fiscalisten aangepast aan de VPB. Het advies bleek echter
niet integraal, enkel op VPB toegesneden. Er wordt gewerkt aan een integraal advies. De nota
reserves en voorziening zal op dat advies worden aangepast en opnieuw via het DB aan het AB ter
vaststelling worden aangeboden.

1

4.

Controleprotocol

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. Aan het AB
wordt voorgesteld het controleprotocol 2017 accountantscontrole vast te stellen.
Besluit:
Het AB besluit:
het Controleprotocol 2017 accountantscontrole vast te stellen.
5.

Inkoopbeleid

Samenvatting:
Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van het SC MER was niet meer actueel en niet afgestemd op de
organisatie SC MER. Ook naar aanleiding van het rapport van bevindingen van de accountant inzake
de jaarrekening 2016 wordt een nieuw inkoopbeleid noodzakelijk geacht.
Het nieuwe Inkoopbeleid 2017 is opgesteld en ligt ter vaststelling voor. Wijzigingen ten opzichte van
het vorige beleid betreffen een kortere en overzichtelijkere tekst die is toegesneden op de
organisatie SC MER en wijzigingen in de drempelbedragen die voor de diverse inkoopprocedures
gaan gelden. De directie stelt overigens een nieuw inkoopformulier en korte procesbeschrijvingen
vast, zodat het risico op fouten wordt beperkt.
Besluit:
Het AB besluit:
Het Inkoopbeleid 2017 vast te stellen.
6.

Overzicht P&C documenten

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:
Het AB besluit kennis te nemen van het overzicht P&C documenten kalenderjaar 2018.
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7.

Ingekomen stuk/mededelingen

Ingekomen stuk
Het AB neemt kennis van de ingekomen brief van Provincie Limburg over begroting 2018.
Mededelingen
Belinda Bakkes geeft een toelichting op de volgende onderwerpen.
VPB
Het Servicecentrum is bezig met de implementatie van de VPB die vanaf 2016 van toepassing is.
Gebleken is dat de een passage in de GR MER over de resultaatbestemming niet handig is in het
kader van de VPB, omdat het kan worden gezien als het maken van winst.
Om te voorkomen dat we voor 2017 in de VPB-sfeer vallen besluit het AB:
AB-besluit
De bijdragen voor het boekjaar 2017 vanuit de deelnemende gemeenten zijn voorschotten aan het
SC MER. Nu is gebleken dat de GR MER niet alle aan haar voor het boekjaar 2017 opgedragen taken
kan vervullen en de gemeenten derhalve de restitutie van een deel van de voorschotten hebben
gevorderd, zullen de niet benutte delen van de voorschotten worden terugbetaald aan de
deelnemende gemeenten. Het AB stemt in met de uitwerking van concrete afspraken dienaangaande
in een vier partijen-overeenkomst tussen de deelnemende gemeenten en de GR MER en verzoekt
het DB zorg te dragen voor de totstandkoming van deze overeenkomst.
Gelet op de uit te voeren taken, zal er een begrotingswijziging van het SC MER worden meegestuurd
met de jaarrekening waarin een deel van die middelen dan weer wordt teruggevraagd om toe te
voegen aan de exploitatie 2018. Dit omdat een deel van de voorschotten niet is gebruikt voor taken
die in 2017 niet zijn uitgevoerd, maar wel in 2018 nog moeten worden uitgevoerd.
Sociaal Domein/BTW
Begin dit jaar zijn afspraken met de belastinginspecteur gemaakt over het BTW-regime voor de
organisatieonderdelen van het SC MER. Deze zomer bleek dat voor de afdeling SD in 2016 en 2017
BTW in vooraftrek is genomen, terwijl dat volgens de gemaakte afspraken niet mogelijk zou zijn (BTW
kostprijsverhogend). Ongeveer € 750.000 zou terug moeten worden betaald aan de belastingdienst.
Er is opnieuw gekeken naar de activiteiten van de afdeling Sociaal Domein. Vanochtend heeft de
belastinginspecteur er mee ingestemd dat deze afdeling binnen het BTW-regime valt en de BTW voor
het Sociaal Domein aftrekbaar is. De € 750.000 hoeft dus niet terug naar de belastingdienst. De
bijdrage van de deelnemende gemeenten voor SD wordt met BTW gefactureerd, de gemeenten
kunnen de BTW 100% compenseren. De afspraken worden op papier gezet en bevestigd door
directeur SC MER en belastinginspecteur.
Praktisch betekent dit dat de financiële administratie van de afdeling SD moet worden aangepast aan
deze nieuwe afspraak, de BTW-aangiften van het SC MER moeten worden gecorrigeerd en een aantal
correctiefacturen aan de deelnemende gemeenten moeten worden gestuurd.
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Omgevingsdienst
De Omgevingsdienst heeft meer aanvragen omgevingswet en daaraan gerelateerde taken uitgevoerd
dan voor 2017 oorspronkelijk was gepland. De colleges van de deelnemende gemeenten zijn deze
zomer geïnformeerd over de onverwachte toename aan werkzaamheden. Zij hebben ervoor gekozen
de extra kosten (in totaal € 230.000) te dekken en hebben hiertoe inmiddels middelen gereserveerd.
Gelet op de doorlooptijd van begrotingswijzigingen voor het SC MER is het niet mogelijk geweest de
extra uitgaven en de extra inkomsten te verwerken in de begroting 2017. Het AB neemt hier kennis
van en stemt hier mee in.
Naar aanleiding van bovenstaand onderwerp geeft Chrit Wolfhagen aan zich zorgen te maken over
de werkdruk en de afhandeltermijn van vergunningaanvragen. Guus van Balkom neemt dit signaal
mee naar de afdeling.
8.

Besluitenlijsten:

Besluit:
De besluitenlijsten AB 12-07-2017, en digitaal AB 17-10-2017 vast te stellen.
9.

Rondvraag

Monique de Boer geeft aan dat de raad van Roerdalen het onderzoek van zijn
rekenkamercommissie over de Omgevingsdienst heeft besproken. Naar aanleiding daarvan
heeft de raad het college verzocht onderzoek te doen naar de voor- en nadelen van een
eenhoofdige directie in vergelijking tot de huidige directiestructuur. Het college van
Roerdalen vraagt het AB c.q. de colleges van de andere deelnemende gemeenten aan te
sluiten bij dit onderzoek. Dit om een eventueel besluit hierover in 2019 voor te bereiden.
De colleges van Maasgouw en Echt-Susteren geven aan dat in 2019 met een onderzoek
gestart zou kunnen worden, mits blijkt dat ook de nieuwste afdeling (Bedrijfsvoering) tot
rust is gekomen. In 2018 is dat, juist omdat dat jaar minstens nodig is om de organisatie tot
rust te laten komen en de basis op orde te krijgen, niet de bedoeling. Niet alleen omdat het
uitgangspunt niet het juiste is, maar ook omdat dit extra onrust in de organisatie
veroorzaakt.
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