Conceptagenda Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
Locatie:
Gemeentehuis Maasgouw, Markt 36 te Maasbracht
Woensdag 19 december 2018
Informele bijeenkomst: 13.00-13-45 uur
Bijeenkomst Algemeen Bestuur: 13:45-16.00 uur
Genodigden:
Gemeente Maasgouw:
S. Strous (voorzitter), J. Lalieu, C. Peters, M. Wilms, T. Snijckers
Gemeente Echt-Susteren:
J. Hessels, P. Pustjens, G. Frische, P. Ruijten, H. Meuwissen, M. Bruijsten
Gemeente Roerdalen:
M. de Boer-Beerta, E. Cuijpers, J. den Teuling, J. Smits
Directie:
G. van Balkom, J. L’Ortije, W. Ploeg
Directiesecretaris:
A. Rooskens
Informele bijeenkomst (niet openbaar)
13.00-13.45, locatie Koningsteen
1. Gezamenlijke lunch

Bijeenkomst Algemeen Bestuur
13.45-16.00, locatie Raadzaal

Bijlagen

2. Opening

De voorzitter opent de vergadering.
3. Agenda

3.1

Voorstel:
Vaststellen van de agenda.
4. Opdrachtformulering aansturing Servicecentrum MER

4.1 + 4.2

Samenvatting:
Het Dagelijks Bestuur heeft besloten om de doorontwikkeling van het
Servicecentrum MER te versnellen. Op basis van de advisering van een
afvaardiging uit de drie colleges en de OR-SC over de opdrachtfomulering
directeur a.i., heeft het DB besloten om het oorspronkelijk voorstel aan te
passen.
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De opdracht wordt gesplitst in 1) advies op basis van een analyse en (2)
vervolgtraject op basis van het advies. Het DB zal na vaststelling van de
opdracht door het AB, voor het eerste deel van het advies opdracht
verstrekken.
Voorstel:
Het AB besluit:
1. De opdracht vast te stellen;
2. De financiële consequenties van dit voorstel op te nemen in
BW-2019-3.
5. Begrotingswijziging 2018-5

5.1 t/m 5.6

Samenvatting:
Op 6 september heeft het DB ingestemd met de begrotingswijziging 2018-5.
Deze is voor zienswijzen voorgelegd aan de raden van de deelnemende
gemeenten. De raad van Roerdalen heeft zienswijzen ingediend. De
gemeenteraden van Maasgouw en Echt-Susteren hebben geen zienswijzen
ingediend. De zienswijzen en de reacties daarop hebben wij vervat in de
“Commentaren zienswijzen begrotingswijziging 2018-5 deelnemende
gemeenten Servicecentrum MER”. Voorgesteld wordt om de
begrotingswijziging en de commentaren vast te stellen en de commentaren
ter informatie aan de deelnemende gemeenten toe te zenden.
Voorstel:
Het AB besluit:
1. De begrotingswijziging 2018-5 vast te stellen;
2. De commentaren zienswijzen begrotingswijziging 2018-5 vast te
stellen;
3. De commentaren zienswijzen begrotingswijziging 2018-5 aan de raden
van de deelnemende gemeenten te zenden.
6. Kadernota 2020

6.1 t/m 6.3

Samenvatting:
Conform artikel 34b WGR dient het DB voor 15 april a.s. de algemene
financiële en beleidsmatige
kaders 2020 (Kadernota 2020) ter informatie aan de raden van de
deelnemende gemeenten te zenden. De Kadernota 2020 is de basis voor de
Begroting 2020.
In de concept-kadernota wordt ingegaan op de beleidsmatige kaders vanaf
2020. Deze kaders zijn nog niet financieel vertaald. Dit gebeurt in het eerste
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kwartaal van 2019. Daarmee is deze kadernota een tussenproduct naar de
definitieve kadernota 2020. De definitieve kadernota wordt vóór 15 april ter
kennisgeving naar de raden verstuurd.
Deze kadernota vormt een trendbreuk in de geschiedenis van het
Servicecentrum MER (SC-MER). Daar waar de begrotingen tot op heden vooral
de optelsom waren van de afzonderlijke begrotingen van de programma’s
willen we in de nieuwe begrotingsperiode samenhang bereiken op het niveau
van het SC-MER. Daarvoor is het nodig dat over de uitgangspunten voor zaken
als personeelskosten, dienstverlening, uitvoeringsprogramma,
kostenverdeling en governance heldere afspraken gemaakt worden. De
concept-kadernota 2020 vormt daartoe een eerste stap.
Het DB legt de concept-kadernota voor aan het AB d.d. 19 december a.s.. In
het eerste kwartaal van 2019 zullen de financiële kaders aan deze kadernota
worden toegevoegd.
Na vaststelling van de kadernota met zowel financiële als beleidsmatige
kaders door het DB zal de kadernota 2020, gelijktijdig met de begroting 2020,
ter kennisname worden verzonden naar de raden.

Voorstel:
Het AB besluit:
1. De beleidsmatige kaders zoals opgenomen in de concept-kadernota
2020 voorlopig vast te stellen.
7. Controleprotocol

7.1 t/m 7.3

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 2018 accountantscontrole vast
te stellen.
Voorstel:
Het AB besluit:
1. Het Controleprotocol 2018 accountantscontrole vast te stellen.
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8. Overzicht planning P&C cyclus kalenderjaar 2019

8.1 t/m 8.4

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.
Voorstel:
Het AB besluit:
1. Kennis te nemen van de planning P&C cyclus kalenderjaar 2019 en de
vergaderkalender SC MER 2019.
9. Ingekomen stukken ter kennisname:

9.1 t/m 9.3

- Brief van provincie over begroting 2019.
- Brief van DB over financiële halfjaarrapportage 2018.
10. Besluitenlijsten:

10.1

Voorstel:
Het AB besluit:
1. De besluitenlijst AB 11 juli 2018 vast te stellen.
11. Rondvraag
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Voorstel aan het Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
Onderwerp
Datum behandeling
Kenmerk
Afdeling
Opsteller

Opdrachtformulering aansturing Servicecentrum MER
19 december 2018
Concernstaf
Anne-Marie Rooskens

Samenvatting:
Het Dagelijks Bestuur heeft besloten om de doorontwikkeling van het Servicecentrum MER te
versnellen. Op basis van de advisering van een afvaardiging uit de drie colleges en de OR-SC over de
opdrachtfomulering directeur a.i., heeft het DB besloten om het oorspronkelijk voorstel aan te
passen. De opdracht wordt gesplitst in 1) advies op basis van een analyse en (2) vervolgtraject op
basis van het advies. Het DB zal na vaststelling van de opdracht door het AB, voor het eerste deel van
het advies opdracht verstrekken.
Voorstel:
Het AB besluit:
‐ De opdracht vast te stellen;
‐ De financiële consequenties van dit voorstel op te nemen in BW-2019-3.
Inleiding:
Het DB heeft besloten om de doorontwikkeling van het SC-MER te versnellen. Het oorspronkelijke
voorstel was om een externe directeur a.i. aan te stellen met als opdracht aansturing van het SC-MER
en advisering over de toekomstige aansturing.
Op basis van het advies van een commissie van afgevaardigden uit de drie colleges en het advies van
de OR, wordt voorgesteld de oorspronkelijke opdracht te splitsen.
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Doel:
Het doel is dat het SC-MER vanaf 2020 duurzaam en toekomstbestendig is.
Oplossingsrichting(en):
Opdracht
De opdracht bestaat uit twee delen (1) advies op basis van een analyse en (2) vervolgtraject op basis
van het advies.
1.
Het eerste deel is een analyse van de huidige situatie met als resultaat een advies over de
volgende onderdelen:
‐ De governance; aansturing van het SC-MER zowel ambtelijk, bestuurlijk als in relatie met de
drie gemeenten.
‐ De probleemgebieden in het SC-MER en in de samenwerking. De situatie in deze
probleemgebieden dient te worden afgezet ten opzichte van de bedrijfsplannen waarbij de
taakverdeling tussen de deelnemende gemeenten en SC-MER en de benodigde middelen in
brede zin, incl. de genomen investeringsbesluiten, aan bod komen.
‐ Degene die deze opdracht uitvoert vervult een begeleidingsrol ten opzichte van de directie
en het management van het Servicecentrum.
Bij de analyse kunnen de al gemaakte onderzoeksrapporten worden betrokken.
2.

Het tweede deel betreft de besluitvorming over het vervolgtraject en het vervolgtraject zelf.
De commissie van college afgevaardigden heeft bij deze besluitvorming een adviserende rol.

Kandidaat
Het DB heeft een voorgenomen besluit over de inzet van een externe kandidaat genomen. Nadat het AB
de opdrachtformulering heeft vastgesteld zal het DB een definitief besluit nemen over de inzet.
Randvoorwaarden
‐ Het eerste deel van de opdracht dient te worden afgerond binnen een tijdsbestek van circa 3
maanden.
‐ Gedurende de periode van de uitvoering van de opdracht mogen er geen gaten vallen in de
aansturing. Tijdens deze fase pakt de directie door op noodzakelijke punten binnen het
Servicecentrum.
Financiële consequenties:
In de begroting van het SC-MER is beperkt ruimte om de kosten te dekken. De kosten voor de interim
opdracht worden begrensd door in het contract een maximaal bedrag af te spreken.
De resterende kosten dienen te worden verdeeld over de deelnemende gemeenten op basis van de
kostenverdeelsleutel van het programma bestuur en organisatie (inwoneraantal). De financiële
consequenties van dit voorstel worden opgenomen in BW-2019-3.
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Gelet op het lange besluitvormingstraject van de BW-2019-3 dient het DB toe te staan dat de
verplichtingen al worden aangegaan, die nadat de BW is vastgesteld door het AB, rechtmatig zullen
zijn.
Vervolgproces:
‐
‐

Gunning opdracht;
Uitvoering opdracht.

Communicatie:
Het besluit van het bestuur wordt gecommuniceerd met een bericht op de intranetsites van de 4
organisaties.
Voorstel:
Het AB besluit:
‐ De opdracht vast te stellen;
‐ De financiële consequenties van dit voorstel op te nemen in BW-2019-3.
Bijlagen:
‐

AB besluit
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Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
BESLUIT
Opdrachtformulering aansturing Servicecentrum MER

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER,

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 3 december 2018,

BESLUIT:
‐
‐

De opdracht vast te stellen;
De financiële consequenties van dit voorstel op te nemen in BW-2019-3.

Aldus besloten in de vergadering d.d. 19 december 2018.

Het Algemeen Bestuur GR MER,

G. van Balkom
directeur

S. Strous
Voorzitter

Prfessionals in service dichtbij

Voorstel Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
Onderwerp
Datum
behandeling
Kenmerk
Afdeling
Opsteller

Begrotingswijzigingen 2018-5
19 december 2018

Concernstaf
Anne-Marie Rooskens

Samenvatting:
Op 6 september heeft het DB ingestemd met de begrotingswijziging 2018-5. Deze is voor zienswijzen
voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad van Roerdalen heeft zienswijzen
ingediend. De gemeenteraden van Maasgouw en Echt-Susteren hebben geen zienswijzen ingediend.
De zienswijzen en de reacties daarop hebben wij vervat in de “Commentaren zienswijzen
begrotingswijziging 2018-5 deelnemende gemeenten Servicecentrum MER”. Voorgesteld wordt om
de begrotingswijziging en de commentaren vast te stellen en de commentaren ter informatie aan de
deelnemende gemeenten toe te zenden.
Voorstel:
Het AB besluit:
1. De begrotingswijziging 2018-5 vast te stellen;
2. De commentaren zienswijzen begrotingswijziging 2018-5 vast te stellen;
3. De commentaren zienswijzen begrotingswijziging 2018-5 aan de raden van de deelnemende
gemeenten te zenden.
Inleiding:
Op 6 september 2018 heeft het DB ingestemd met de begrotingswijziging 2018-5. Deze
begrotingswijziging is voor zienswijzen voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. De
raad van Roerdalen heeft zienswijzen ingediend. De gemeenteraden van Maasgouw en Echt-Susteren
hebben geen zienswijzen ingediend. De zienswijzen en de reacties daarop hebben wij vervat in de
“Commentaren zienswijzen begrotingswijziging 2018-5 deelnemende gemeenten Servicecentrum
MER”. Het AB kan de begrotingswijziging vaststellen.
Doel:
Vaststellen van de begrotingswijzigingen 2018-5
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Oplossingsrichting(en):
In de begrotingswijzing 2018-5 is opgenomen:
 Uitvoeringsprogramma Omgevingsdienst (incidenteel);
 Toename werkaanbod Omgevingsdienst (incidenteel);
 Inkomsten RUD detachering (incidenteel);
 Inkomsten en uitgaven van inzet Sociale wijkteams, werkgeversservicepunt, het aanvalsplan;
Maasgouw en het project participatie statushouders Maasgouw (incidenteel);
 Teruggave projectenkalender 2.0 (incidenteel);
 Meerlasten DIV door extra inzet opvragingen OD en vertraging zaakgericht werken SD
(incidenteel);
 Meerlasten DIV door wegwerken achterstand archief Maasgouw (incidenteel);
 Meerlasten B&O voor fiscale advisering.

Financiële consequenties:
De begrotingswijziging 2018-5 leidt tot een wijziging in de bijdragen van de deelnemende
gemeenten.
Risico’s:
Indien deze begrotingswijziging niet wordt vastgesteld kunnen noodzakelijke activiteiten niet worden
uitgevoerd, neemt de werkdruk toe met verhoogde kans op uitval en kan de basis niet op orde
worden gebracht.
Vervolgproces:
‐
‐
‐
‐

AB stel begrotingswijziging 2018-5 vast;
AB stelt commentaren op zienswijzen vast;
Het DB zendt de begrotingswijzingen aan Gedeputeerde Staten van Limburg.
Commentaren worden ter informatie aan de raden verstuurd.

Communicatie:
Communicatie vindt plaats na vaststelling van de begrotingswijziging via internet en intranet.
Voorstel:
Het AB besluit:
1. De begrotingswijziging 2018-5 vast te stellen;
2. De commentaren zienswijzen begrotingswijziging 2018-5 vast te stellen;
3. De commentaren zienswijzen begrotingswijziging 2018-5 aan de raden van de deelnemende
gemeenten te zenden.
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Bijlagen:
‐
‐
‐

De begrotingswijziging 2018-5
De “commentaren zienswijzen begrotingswijzigingen 2018-5”
Brieven aan raden deelnemende gemeenten.
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Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
BESLUIT
Begrotingswijzigingen 2018-5

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER,

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 29 november 2018,

BESLUIT:
1. De begrotingswijziging 2018-5 vast te stellen;
2. De commentaren zienswijzen begrotingswijziging 2018-5 vast te stellen;
3. De commentaren zienswijzen begrotingswijziging 2018-5 aan de raden van de deelnemende
gemeenten te zenden.

Aldus besloten in de vergadering d.d. 19 december 2018,

Het Algemeen Bestuur GR MER,

G. van Balkom
directeur

S. Strous
voorzitter

Prfessionals in service dichtbij

Begrotingswijziging 2018-5

Dagelijks Bestuur
20 augustus 2018
Algemeen Bestuur
19 december 2018

1.

Inleiding

Deze begrotingswijziging bevat incidentele wijzigingen (2018) voor de programma’s Omgevingsdienst, Sociaal
Domein, Bedrijfsvoering en Bestuur & Organisatie.
In hoofdstuk 2 worden de wijzigingen tekstueel toegelicht. Hoofdstuk 3 bevat de cijfermatige tabel. De mutaties
zijn terug te vinden in de kolom ‘Mutaties 2018-5’.
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2.

Wijzigingen per programma

2.1. Programma Omgevingsdienst
Uitvoeringsprogramma 2018
Het jaarlijkse Uitvoeringsprogramma (UP) van de MER-OD is de concrete doorvertaling van de wettelijke taken en
lokale beleidsregels naar een werkprogramma op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. In
het UP worden de door de MER-OD uit te voeren taken beschreven en omgerekend naar benodigde capaciteit.
Voor de berekening van de benodigde capaciteit wordt de zogenaamde inputformatie van de MER-OD (de
capaciteit die in 2013 per gemeente mee overgegaan is naar het Servicecentrum) als referentie gehanteerd.
Het UP vormt de basis voor het opstellen van de individuele werkplannen en de resultaatsturing op de uitvoering
van de met de gemeenten afgesproken werkzaamheden. Het UP’18 is een actualisatie van het UP’17, een en
ander op basis van evaluatie (zichtbare trends in de ‘markt’), actuele ontwikkelingen (bijv. nieuwe wetgeving) en
bestuurlijke wensen van de drie gemeenten.
Belangrijkste trend in het UP’18 is de toename van een aantal vraaggestuurde producten. Het aantal
bouwplannen (en daarmee samenhangende bouwtoezicht), het aantal klachten/meldingen en het aantal (met
name telefonische) klantcontacten zijn ten opzichte van 2016 en 2017 door de groeiende economie sterk
toegenomen. Dit leidt tot een sterke toename van de benodigde personele capaciteit. Datzelfde geldt voor een
aantal actuele ontwikkelingen/thema’s/wetgeving, zoals de komst van de Omgevingswet en enkele landelijke
handhavingsprojecten (breedplaatvloeren galerijflats, roestvaststaal zwembaden, asbestsanering daken). De
derde factor die van invloed is op het UP zijn de bestuurlijke wensen/projecten. Voorbeelden van die lokaal
gewenste speerpunten in 2018 zijn de toename van het aantal boa-uren (Roerdalen), de uitvoering van
energiecontroles bij gemeentelijke gebouwen (Echt-Susteren), de aanpak van de planvoorraad woningen
(Maasgouw) of de aanpak van onrechtmatige bewoning op recreatieparken (gezamenlijk project MERgemeenten).
Al deze onderdelen hebben geleid tot een gecalculeerde meerproductie (tov referentie-capaciteit 2013) van 3.536
uur voor Maasgouw, 3.280 uur voor Echt-Susteren en 1.046 uur voor Roerdalen. Na aftrek van beschikbare
projectbudgetten en subsidies blijven de volgende bedragen staan als benodigde extra financiering voor
realisering van het UP’18:
Raming UP’18

Claim in uren 2018
Beschikbaar nulmeting 2013
Overclaim
Waarvan VVGB OD
Netto overclaim
In Euro’s
Waarvan beschikbare budgetten
Resterend budget VVGB regulier
Subsidie project energie-audits
Resterend tekort ivm overclaim

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Totaal

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
32.533
35.688
24.926
28.997
32.408
23.880
-3.536
-3.280
-1.046
400
150
75
-3.136
-3.130
-971
€ 213.248
€ 212.828
€ 66.028
€ 20.000
0
0
€ 74.290
€ 36.068
€ 14.402
€ 5.440
€ 6.120
€ 4.760
€ 113.518
€ 170.640
€ 46.866

€ 113.518
€ 170.640
€ 46.866
€ 331.024
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Toename werkaanbod OD
De MER-OD ziet zich vanaf eind 2016 geconfronteerd met een enorme toename van het aantal aanvragen
omgevingsvergunning (activiteit bouwen). Er is sprake van een economische opleving en ook in de bouwsector is
deze opleving nadrukkelijk waarneembaar. In het Uitvoeringsprogramma 2018 is met deze economische trend en
de daarvan afgeleide sterke toename van het aantal bouwplannen en ruimtelijke initiatieven rekening gehouden.
De ramingen voor 2018 zijn bepaald op grond van de werkelijke aantallen/workload 2017. Deze ramingen worden
echter alweer ruim overtroffen. De aantallen vergunningaanvragen in 2018 (1e halfjaar) overtreffen ruimschoots
de in het Uitvoeringsprogramma 2018 geraamde aantallen. Extrapolatie naar geheel 2018 op basis van de huidige
gegevens resulteert in toenames t.o.v. het Uitvoeringsprogramma van 30% (Maasgouw), 35% (Echt-Susteren) en
10% (Roerdalen).
In het verlengde van de extra werkzaamheden die deze toename aan vergunningsaanvragen met zich meebrengt
voor de vergunningverleners binnen de MER-OD heeft dit ook consequenties voor de werkvoorraad van alle
specialisten die moeten adviseren over de aangevraagde vergunningen. Denk hierbij aan bodem, geluid, externe
veiligheid, groen/ecologie en archeologie/cultuurhistorie.
De MER-OD organiseert flexibel. Er wordt zoveel mogelijk ingespeeld op de fluctuaties in de ‘markt’. Bij een hoog
werkaanbod betekent dit veel inzet van flexibele schil. Die flexibele schil is duur. Er zijn momenteel reeds
uurtarieven (voor bijv. een vergunningverlener bouwen) aan de orde van € 85. Om deze hoge kosten te
reduceren, maakt de MER-OD – daar waar het werk zich daarvoor leent – zoveel mogelijk gebruik van de inzet van
werkervaringsplekken.
Ook door uit te gaan van werkelijke netto productieve uren per medewerker (vaak boven 1400 uur gelegen)
worden de kosten voor de opdrachtgevers beperkt. Immers, hoe meer werkzame uren kunnen worden
gegenereerd binnen de MER-OD, hoe minder snel aan inzet van flexibele schil wordt toegekomen. Tot slot
worden de kosten bij de MER-OD (en daarmee de kosten voor de opdrachtgevers) gereduceerd door het
genereren van inkomsten. Door het uitvoeren van specialistische werkzaamheden voor andere gemeentelijke
partners in de RUD, en door de inkomsten uit de MER-Academie, wordt het financiële resultaat van de MER-OD
en daarmee dat van haar opdrachtgevers gunstig beïnvloed.
Dit maakt dat de werkelijke extra kosten voor de MER-OD als gevolg van het zeer hoge werkaanbod voor 2018
naar verwachting beperkt zullen blijven tot € 480.000.
Inkomsten RUD / detachering
In de primaire begroting 2018 waren geen inkomsten inzake RUD en detacheringen opgenomen. Deze inkomsten
zijn er, net als in voorgaande jaren, echter wel. De inkomsten gegenereerd uit het tegen betaling assisteren van
RUD-partners bij de uitvoering van hun VTH-taken en inkomsten uit de RUD-academie worden voor 2018
geraamd op € 176.000. Daarnaast worden medewerkers van de OD gedetacheerd bij een partnergemeente. Dit
gebeurt op verzoek van die gemeente en heeft altijd te maken met de specifieke vakkennis die een medewerker
heeft en die bij de betreffende gemeente niet voorhanden is. De inkomsten uit detachering worden voor 2018
geraamd op € 250.000.

Financiële consequenties UP’18 / toename werkaanbod OD
Kosten
Dekking
Meerlasten UP’18 € 331.024
Eenmalige verhoging bijdrage deelnemende
gemeenten in 2018
Meerlasten toename werkaanbod OD -/- inkomsten
Eenmalige verhoging bijdrage deelnemende
RUD/detachering (€ 906.000 -/- € 426.000) € 480.000
gemeenten in 2018
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2.2. Programma Sociaal Domein
In de oorspronkelijke begroting van het programma Sociaal Domein waren geen inkomsten voor de inzet sociale
wijkteams (€ 67.000), geheel jaar WSP (€ 66.000), het aanvalsplan Maasgouw (€ 81.000) en het project
participatie statushouders Maasgouw (€ 60.000) meegenomen. In deze begrotingswijziging zijn de lasten voor het
WSP zijn met eenzelfde bedrag verhoogd onder participatie, kosten personeel. De lasten voor de inzet sociale
wijkteams zijn ondergebracht bij Algemeen/staf, kosten personeel algemeen. Hetzelfde geldt voor de lasten
inzake het aanvalsplan Maasgouw en het project participatie statushouders Maasgouw.
Projecten Sociaal Domein
Kosten
Kosten personeel algemeen
Kosten personeel participatie
Kosten personeel algemeen

€ 81.000
€ 66.000
€ 67.000

Kosten personeel algemeen

€ 60.000

Dekking (baten)
Aanvalsplan Maasgouw
€ 81.000
WSP (geheel jaar)
€ 66.000
Sociale Wijkteams
€ 67.000
(Maasgouw, EchtSusteren, Roerdalen)
Participatie statushouders € 60.000
Maasgouw

2.3. Programma Bedrijfsvoering
De Projectenkalender 2.0 (PK 2.0) zal ook in 2018 niet worden opgestart. Derhalve zal een bedrag ad € 1.117.500
terugvloeien naar de moedergemeenten. Voor de hand ligt dus dat de MER-gemeenten deze terug te ontvangen
gelden samenhangend met de PK 2.0 toevoegen aan een bestemmingsreserve, waarbij bij de start van PK 2.0 uit
geput kan worden.
Op basis van doorrekeningen zal de post ‘loonkosten bedrijfsvoering’ in 2018 sluiten met een tekort van ruim €
300.000. Dit komt grotendeels door extra werkzaamheden, die gevraagd worden van het cluster DIV. Enerzijds is
er aanzienlijk extra inzet nodig van DIV medewerkers ten behoeve van de extra opvragingen OD (€ 180.000),
anderzijds is er extra DIV inzet nodig vanwege de vertraging van het project Zaakgericht Werken SD (€ 60.000).
Bovendien draagt de gemeente Maasgouw € 55.000 bij in dit tekort voor de inzet bij het wegwerken van de
achterstanden archief Maasgouw.

Financiële consequenties programma Bedrijfsvoering
Kosten
Dekking
Teruggave Projectenkalender 2.0 (€ 1.117.500)
Eenmalige verlaging bijdrage deelnemende gemeenten
in 2018
Meerlasten DIV, opvragingen OD/ archief SD
Eenmalige verhoging bijdrage deelnemende
(€ 240.000)
gemeenten in 2018
Meerlasten DIV, wegwerken achterstanden archief
Eenmalige extra bijdrage Maasgouw
Maasgouw (€ 55.000)
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2.4 Programma Bestuur en Organisatie
De uitgaven inzake “Fiscaliteiten” betreffen o.a. advisering inzake BTW- en VPB-aangelegenheden.
Gelet op de mogelijk conflicterende belangen, die BTW en VPB voor de GR-MER met zich kunnen meebrengen, zal
dit jaar ook nog een integraal fiscaal advies hieraangaande worden gevraagd. Voor de post “Fiscaliteiten” is
derhalve in 2018 een aanvullend budget van € 15.000 nodig; een en ander wordt afgedekt middels een eenmalige
verhoging van de bijdrage deelnemende gemeenten.
Financiële consequenties opnemen budget “Fiscaliteiten”
Kosten
Dekking
Meerlasten B&O € 15.000
Eenmalige verhoging bijdrage deelnemende
gemeenten in 2018

5

3.

Financiële overzichten

3.1 Programma Omgevingsdienst
1. OMGEVINGSDIENST
Vergunningen

Omgevingscommissie
Externe adviseurs
Inhuur flexibele schil
€
Proceskosten
Totaal lasten vergunningen
€

Bijdrage gemeenten

Bijgestelde Begroting
2019

Bijgestelde
Begroting 2020

Bijgestelde
Begroting 2021

Bijgestelde
Begroting 2022

€
€
1.519.024,00 €
€
1.519.024,00 €

60.000,00
50.000,00
1.904.973,00
10.000,00
2.024.973,00

€
€
€
€
€

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

Kosten personeel
€
Doorbelasting B&O
Totaal lasten personeel €

-282.000,00 €
€
-282.000,00 €

4.274.204,00
12.988,00
4.287.192,00

€

4.528.542,00

€

4.528.542,00

€ 4.528.542,00

€ 4.528.542,00

€

4.528.542,00

4.528.542,00

4.528.542,00

4.528.542,00

Totaal lasten

1.237.024,00

6.333.303,00

5.455.629,00

5.455.629,00

5.455.629,00

5.455.629,00

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

Begroting 2018 na
wijziging

Mutaties 2018-5

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

€
€
€
€
€
€

188.494,00
191.787,00
99.719,00
250.000,00
176.000,00
906.000,00

€
€
€
€
€
€

1.853.335,00
2.188.790,00
1.366.894,00
250.000,00
176.000,00
5.835.019,00 €

UP 2018

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Totaal

€
€
€
€

113.518,00
170.640,00
46.866,00
331.024,00

€
€
€
€

Bijdrage VVGB

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Totaal
Totaal baten

€

Saldo

€

€
€
€

1.688.713,00
1.916.835,00
1.282.821,00

€
€
€

1.688.713,00
1.916.835,00
1.282.821,00

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

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

€
€

250.000,00
5.138.369,00

€
€

250.000,00
5.138.369,00

€ 250.000,00
€ 5.138.369,00

€
250.000,00
€ 5.138.369,00

113.518,00
170.640,00
46.866,00
331.024,00

€
€
€
€

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

€
€
€
€

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

1.237.024,00 €

6.333.303,00

€

5.455.629,00

€

5.455.629,00

-

€

-

-

€

-

€

-

€ 5.455.629,00

€ 5.455.629,00

€

€

-

-

3.2 Programma Sociaal Domein
2. SOCIAAL DOMEIN

Begroting 2018 na
wijziging

Mutaties 2018-5

Zorg

Kosten Personeel
Kosten overig
Totaal

Participatie

Kosten Personeel
Kosten overig
Totaal

Staf

Kosten Personeel
Kosten Personeel algemeen €
Totaal
€

Overig

Implementatiebudget
Doorbelasting aan BO
Totaal

€

Totaal lasten

€

€
€

€

€

Begroting 2020

1.760.600,00

€

1.760.600,00

Begroting 2021

Begroting 2022

€ 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

66.000,00 €
€
66.000,00 €

2.145.600,00
123.393,00
2.268.993,00

€
€
€

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

€
208.100,00 €
208.100,00 €

421.500,00
1.001.588,00
1.423.088,00

€
€
€

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
12.988,00
205.532,00

€

192.544,00

€

192.544,00

€

192.544,00

€

192.544,00

€

192.544,00

€

192.544,00

€

192.544,00

€

192.544,00

274.100,00 €

5.659.813,00

€

4.891.449,00

€
€
€

1.358.093,00
2.444.134,00
1.397.275,00

€
€
€

1.403.463,00
2.131.371,00
1.285.180,00

€
€
€
€
€
€
€

99.000,00
81.000,00
60.000,00
18.100,00
60.000,00
51.476,00
61.000,00

€
€

13.235,00
5.643.313,00 €

€
€
€

61.000,00
10.435,00
4.891.449,00 €

€

-16.500,00

-

Bijdrage gemeenten Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Onttrekking resultaat
Bijdrage WSP (M,E,R)
€
66.000,00
Aanvalsplan Maasgouw
€
81.000,00
Participatie statushouders (Mg)€
60.000,00
SWT Echt-Susteren
€
18.100,00
SWT Roerdalen
€
60.000,00
Generalisten/SWT Maasgouw €
-11.000,00
Detachering Echt-Susteren
Taakstelling verhoging inkomsten
Diverse baten
Totaal baten
€
274.100,00

Saldo

Begroting 2019

1.762.200,00

-

-

€

-

€

-

€
€
€

€

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

61.000,00
10.435,00
4.891.449,00 €

-

-

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

€

-

-

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

€

-
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3.3 Programma Bedrijfsvoering
3. BEDRIJFSVOERING
Bedrijfsvoering
I&A

Bedrijfsvoering
Algemeen

€

€
€
€
€
€
€
-1.078.500 €
-39.000 €
€
€
€
€
€
-1.117.500 €

Begroting 2018 na
wijziging
455.790
491.500
14.800
9.000
542.000
614.000
90.000
373.638
37.500
197.160
12.988
2.838.376

€

2.748.439

€

2.729.669

€

2.690.669

€

2.690.669

€

295.000,00 €

6.681.955

€

5.555.855

€

5.555.855

€

5.555.855

€

5.555.855

€

120.000

€
€

415.000
7.096.955

€

5.675.855 €

- €
- €

Mutaties 2018-5
Applicaties Onderhoud
LAN Onderhoud
LAN Beheer
LAN Aanschaf
WAN Verbindingen
Leasekosten
I&A Projectenkalender 2017/2018
Structurele kosten PK 2.0
Div Projectenkalender
WAN Telecom
Digitale informatie voorziening
Financiën
Doorbelasting Bestuur en Organisatie
Totaal lasten BV I&A
Loonkosten bedrijfsvoering +
Overige personeelskosten en opleidingen
Flexibele schil vanaf 2019
Implementatiebudget
Totaal lasten BV Algemeen

€
€

Totaal lasten
Bijdrage gemeenten Deel bijdrage Maasgouw
Deel bijdrage Echt-Susteren
Deel bijdrage Roerdalen
Achterstanden archief (Maasgouw)
Transitiebudget
Totaal baten

€
€
€
€

€

9.935.331

€

8.424.294 €

€
€
€
€
€
-822.500,00 €

3.002.706
3.922.482
2.856.568
55.000
15.500
9.852.256,00

€
€
€

2.562.107
3.362.926
2.460.561

€

8.385.594,00 €

€
€
€

83.075,00
25.075
74.500
-16.500,00

€

38.700,00
38.700

-276.941
-369.924
-230.635
55.000

€

Begroting 2019
€
437.790
€
491.500
€
14.800
€
9.000
€
542.000
€
614.000
€
€
39.000
€
€
373.639
€
37.500
€
189.210

Saldo van baten en lasten
Reserve leaselasten
Reserve zaaksysteem
Saldo

€

Begroting 2020
€
437.790
€
491.500
€
14.800
€
9.000
€
542.000
€
614.000
€
€
39.000
€
€
373.639
€
37.500
€
170.440

€

€
€
€

-

€

Begroting 2022
€
437.790
€
491.500
€
14.800
€
9.000
€
542.000
€
614.000
€
-

€
€
€
€

€
€
€
€

€

5.675.855 €

- €

8.405.524 €

- €

2.556.378
3.355.388
2.455.058

€ 8.366.824,00 €

0,00

-

120.000

Begroting 2021
€
437.790
€
491.500
€
14.800
€
9.000
€
542.000
€
614.000
€
-

38.700,00
38.700

€

€
€
€

-

373.639
37.500
170.440

120.000

€

120.000

5.675.855 €

- €

5.675.855

8.366.524 €

- €

8.366.524

€
€
€

2.544.475
3.339.726
2.443.623

2.544.475
3.339.726
2.443.623

€ 8.327.824,00 €

0,00
€

-

373.639
37.500
170.440

38.700,00
38.700

€

-

-

€ 8.327.824,00

0,00
€
€

38.700,00
38.700
-

3.4 Programma Bestuur & Organisatie
4. BESTUUR EN ORGANISATIE

Mutaties 2018-5
Accountantskosten
Fiscaliteiten
Communicatie
Huur Heel
Loonkosten Bestuur en Organisatie

Bijdrage gemeenten

€

Begroting 2018 na
wijziging

Begroting 2021

Begroting 2022

€
15.000,00 €
€
€
€

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

Begroting 2019
€

15.000,00

€

Begroting 2020
15.000,00

€

15.000,00

€

€
€
€

5.000,00
210.000,00
192.740,00

€
€
€

5.000,00
210.000,00
192.740,00

€
€
€

5.000,00
210.000,00
192.740,00

€
5.000,00
€ 210.000,00
€ 192.740,00

15.000,00

Totaal Lasten

€

15.000,00 €

477.223,00

€

422.740,00

€

422.740,00

€

422.740,00

€ 422.740,00

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

€
€
€

4.665,00 €
6.254,00 €
4.081,00 €
€

280.956,00
95.285,00
62.018,00
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

€

15.000,00 €

477.223,00

€

422.740,00

€

422.740,00

€

422.740,00

€ 422.740,00

Saldo

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-
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Commentaren
Zienswijzen Begrotingswijziging 2018-5
deelnemende gemeenten Servicecentrum MER

Concept
Dagelijks Bestuur
29 november 2018
Algemeen Bestuur
19 december 2018

1.Inleiding
Conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)en artikel 19 van de
Gemeenschappelijke Regeling MER (GR MER) kunnen de raden van de deelnemende gemeenten bij het
Dagelijks Bestuur hun zienswijzen over de begrotingswijziging naar voren brengen. Het Dagelijks Bestuur
voegt de commentaren waarin deze zienswijzen zijn vervat bij de ontwerpbegrotingswijziging en biedt deze
aan het Algemeen Bestuur aan.
De raden van de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen hebben alle kennis genomen van de
begrotingswijziging 2018-5. De raad van de gemeente Roerdalen heeft zienswijzen kenbaar gemaakt. De
kenbaar gemaakte zienswijzen zijn hieronder letterlijk weergegeven en van een reactie voorzien.

1

2.1 Zienswijzen Begrotingswijziging 2018-5, gemeente Roerdalen
De raad van de gemeente Roerdalen heeft de begrotingswijziging 2018-5 behandeld in de raadsvergadering
van 1 november 2018 en het volgende besluit genomen:
1. Kennis ten nemen van de begrotingswijziging 2018-5 van de GR SC MER
2. Ten aanzien van de begrotingswijziging 2018-5 van de gemeenschappelijke regeling Servicecentrum MER
de navolgende zienswijze(n) in te dienen:
‐ Voor de teruggaaf van de projectgelden projectenkalender 2.0 van I&A de zienswijze kenbaar te
maken dat voordat er weer een beroep gedaan wordt op deze gelden, de projectenkalender moet
worden heroverwogen en geactualiseerd;
‐ Er wordt belang gehecht aan een robuuste en integrale begroting 2020 en het verder op orde
brengen van de MER-organisatie;
‐ Gezien de geconstateerde onvolkomenheden in deze begrotingswijziging wordt aangedrongen op
een betere kwaliteitsborging bij de voorbereiding van deze voorstellen.

2.2 Reactie op zienswijzen Begrotingswijziging 2018-5, gemeente Roerdalen
De zienswijzen van de gemeente Roerdalen worden als volgt beantwoord:
1. Een heroriëntatie van de projectenkalender 2.0. is in voorbereiding. Deze zal plaatsvinden met de
vier organisaties. Op basis van deze heroriëntatie zal de projectenkalender 2.0. worden
geactualiseerd en zullen projectgelden worden gevraagd.
2. In de kadernota 2020-2023 worden de kaders gesteld voor een realistische integrale begroting 2020 2023. De financiële praktijk bij de voorgaande kadernota’s, waarbij alleen werd teruggegrepen naar
de vorige begroting inclusief begrotingswijzigingen, wordt met deze nieuwe kadernota doorbroken.
Dit is de eerste kadernota waarmee we een realistische basis voor de toekomst gaan leggen o.a. door
de personeelsbegroting op basis van de functieboeken te begroten en aan te vullen met gangbare
buffers voor inhuur capaciteit bij piek of kennis en bij ziekteverzuim.
3. Het proces van de voorbereiding van de begrotingswijziging wordt steeds geëvalueerd en op basis
daarvan verbeterd. Dit heeft bijvoorbeeld opgeleverd dat we bij toekomstige begrotingswijzigingen
informatiebijeenkomsten beleggen met inhoudelijke en financiële professionals van zowel de
gemeenten als het Servicecentrum MER.
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Aan de Raad van de gemeente ……
Postbus 450
6100 AL Echt

Echt, 19 december 2018

Afdeling / team:
Onderwerp:
Behandeld door:

Concernstaf
Commentaren op zienswijzen Begrotingswijziging 2018-5
Inge Mulleners

Geachte Gemeenteraad,
U heeft in september van dit jaar de begrotingswijziging 2018-5 van het Servicecentrum MER
ontvangen. Deze begrotingswijziging bevat incidentele wijzigingen (2018) voor de programma’s
Omgevingsdienst, Sociaal Domein, Bedrijfsvoering en Bestuur & Organisatie.
De gemeenteraad van Roerdalen heeft een drietal zienswijzen ingediend over de heroverweging en
actualisatie van de projectenkalender, het belang van een robuuste en integrale begroting 2020 en een
betere kwaliteitsborging. De gemeenteraden van Echt-Susteren en Maasgouw hebben geen zienswijze
ingediend.
De zienswijzen en de reactie daarop hebben wij vervat in de ‘commentaren zienswijzen
begrotingswijziging 2018-5 deelnemende gemeenten Servicecentrum MER”
De begrotingswijziging is door het Algemeen Bestuur ongewijzigd vastgesteld op 19 december 2018.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van het Servicecentrum MER

G. van Balkom
directeur

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

Echt, 19 december 2018
Afdeling:
Onderwerp:
Behandeld door:

Concernstaf Servicecentrum MER
begrotingswijzigingen 2018-5 van het Servicecentrum MER
Inge Mulleners

Geacht College,
Hierbij treft u de begrotingswijziging 2018-5 van het Servicecentrum MER en het bijbehorende AB- voorstel
en besluit aan. Deze begrotingswijziging is door het Algemeen Bestuur van het Servicecentrum MER
vastgesteld op 18 december 2018
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van het Servicecentrum MER,

G. van Balkom
directeur

S. Strous
voorzitter

Servicecentrum MER, P.a. Nieuwe Markt 55, Echt Postbus 450, 6100 AL Echt
Prfessionals in service dichtbij
Pagina 1 van 1

Voorstel aan Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
Onderwerp
Datum behandeling
Kenmerk
Afdeling
Opsteller

CONCEPT-Kadernota 2020: Algemene beleidsmatige kaders 2020
19 december 2018
Concernstaf
Anne-Marie Rooskens

Samenvatting:
Conform artikel 34b WGR dient het DB voor 15 april a.s. de algemene financiële en beleidsmatige
kaders 2020 (Kadernota 2020) ter informatie aan de raden van de deelnemende gemeenten te
zenden. De Kadernota 2020 is de basis voor de Begroting 2020.
In de concept-kadernota wordt ingegaan op de beleidsmatige kaders vanaf 2020. Deze kaders zijn
nog niet financieel vertaald. Dit gebeurt in het eerste kwartaal van 2019. Daarmee is deze kadernota
een tussenproduct naar de definitieve kadernota 2020. De definitieve kadernota wordt vóór 15 april
ter kennisgeving naar de raden verstuurd.
Deze kadernota vormt een trendbreuk in de geschiedenis van het Servicecentrum MER (SC-MER).
Daar waar de begrotingen tot op heden vooral de optelsom waren van de afzonderlijke begrotingen
van de programma’s willen we in de nieuwe begrotingsperiode samenhang bereiken op het niveau
van het SC-MER. Daarvoor is het nodig dat over de uitgangspunten voor zaken als personeelskosten,
dienstverlening, uitvoeringsprogramma, kostenverdeling en governance heldere afspraken gemaakt
worden. De concept-kadernota 2020 vormt daartoe een eerste stap.
Het DB legt de concept-kadernota voor aan het AB d.d. 19 december a.s.. In het eerste kwartaal van
2019 zullen de financiële kaders aan deze kadernota worden toegevoegd.
Na vaststelling van de kadernota met zowel financiële als beleidsmatige kaders door het DB zal de
kadernota 2020, gelijktijdig met de begroting 2020, ter kennisname worden verzonden naar de
raden.

Voorstel:
Het AB besluit:
1. De beleidsmatige kaders zoals opgenomen in de concept-kadernota 2020 voorlopig vast te stellen.
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Inleiding:
Conform artikel 34b WGR dient het DB voor 15 april a.s. de kadernota 2020: algemene financiële en
beleidsmatige kaders ter informatie aan de raden van de deelnemende gemeenten te zenden.
Omdat deze kadernota een trendbreuk vormt met de begrotingen tot op heden van het SC-MER, legt
het DB deze concept kadernota 2020 met de beleidsmatige kaders voor aan het AB ter vaststelling.
Doel:
De beleidsmatige kaders voor de begroting 2020 (voorlopig) vast te stellen.
Financiële consequenties:
De financiële vertaling van deze concept-kadernota worden in Q1 vindt in het eerste kwartaal van
2019 plaats.
Risico’s:
In deze kadernota wordt ingezet op realistisch begroten. Het risico op een groot aantal
begrotingswijzigingen (BW) gedurende het jaar zal afnemen omdat het Servicecentrum MER in staat
zal zijn pieken in inhuur binnen de eigen begroting op te vangen. Overigens blijven er BW
noodzakelijk bijvoorbeeld als gevolg van de vraag vanuit de deelnemende gemeenten naar
aanvullende dienstverlening.
Vervolgproces:
- Uitwerking financiële kaders 2020
- Vaststelling door DB
- Verzending aan de gemeenteraden vóór 15 april
Communicatie:
Niet van toepassing.
Voorstel:
1. De beleidsmatige kaders zoals opgenomen in de concept-kadernota 2020 voorlopig vast te stellen.
Bijlagen:
‐ CONCEPT Kadernota 2020
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1. Het servicecentrum MER in samenhang
Inleiding
De kadernota omvat de financiële en beleidsmatige kaders. In deze concept-kadernota wordt
ingegaan op de beleidsmatige kaders vanaf 2020. Deze kaders zijn nog niet financieel vertaald. Dit
gebeurt in het eerste kwartaal van 2019. Daarmee is deze kadernota een tussenproduct naar de
definitieve kadernota 2020. De definitieve kadernota wordt vóór 15 april ter kennisgeving naar de
raden verstuurd.

Wat willen we bereiken?
De begroting 2020-2023 die volgt op deze kadernota vormt een trendbreuk in de geschiedenis van
het servicecentrum MER (SC-MER). Daar waar de begrotingen tot op heden vooral de optelsom
waren van de afzonderlijke begrotingen van de programma’s willen we in de nieuwe
begrotingsperiode samenhang bereiken op het niveau van het SC-MER. Daarvoor is het nodig dat
over de uitgangspunten voor zaken als personeelskosten, dienstverlening, uitvoeringsprogramma,
kostenverdeling en governance heldere afspraken gemaakt worden. Deze kadernota 2020-2023
vormt daartoe de eerste stap. Deze kadernota is daarom een belangrijk document waarvoor we
breed draagvlak zoeken. Daarbij reflecteren we op de oorspronkelijke bedoelingen.
In het Convenant Samenwerking uit 2011 ligt de basis voor de samenwerking van de deelnemende
gemeenten. In de zomer van 2011 hebben de drie colleges dit samenwerkingsconvenant afgesloten
met als doel kwaliteit te borgen, efficiënter te werken, de kwetsbaarheid te verminderen en de
continuïteit te verbeteren. De colleges bereiken door de samenwerking een verbetering van de
bedrijfsvoering en de kwaliteit van de dienstverlening. Door benutting van de schaalvoordelen in de
samenwerking nemen toekomstbestendigheid en bestuurskracht van de drie gemeenten toe, waarbij
de voordelen van relatief kleine gemeenten behouden blijven. Dus kwaliteit, klantgerichtheid en
efficiency gecombineerd met een bestuur dat dicht bij de inwoners staat.
De 5 ambities: (1) klantgerichtheid (2) kwaliteit (3) kosten-efficiëntie, (4) kwetsbaarheidsvermindering, (5) couleur locale vormen de basis van de samenwerking en zijn ook de doelen van de
afdelingen in het SC-MER, steeds toegespitst op het betreffende domein. Kernachtig heeft het SCMER deze ambities vertaald in de missie: ”Pr☺fessionals in service dichtbij”. Betrokken
professionals verlenen extern service aan de inwoners van de drie gemeenten, en intern aan de
collega’s van de drie gemeenten én aan de collega’s van het SC-MER.
De afdelingen zijn gefaseerd overgegaan naar het SC-MER. De MER is inmiddels ruim 5 jaar
operationeel. Sinds september 2013 maken de Omgevingsdienst en concernstaf onderdeel uit van
het Servicecentrum en is er een directie, Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur. Vanaf 2016 maakt
de afdeling Sociaal Domein onderdeel uit van het SC-MER en de afdeling Bedrijfsvoering is op 1 juli
2017 overgegaan naar het SC-MER. Afhankelijk van het start moment in het SC-MER zijn de
afdelingen verder met de professionalisering die leidt tot het bereiken van de doelen. De fasering
blijkt heel nuttig, ervaringen en innovaties van de Omgevingsdienst worden ingezet bij de twee
andere afdelingen.
Het Dagelijks Bestuur heeft besloten de doorontwikkeling van het Servicecentrum MER te
versnellen. De eerste maanden van 2019 zal er een advies worden uitgebracht door een externe
autoriteit. Dit advies wordt uitgebracht op basis van een analyse. Deze analyse gaat in op (1) de
governance: de aansturing van het SC-MER zowel ambtelijk, bestuurlijk als in relatie met de drie
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gemeenten (2) de probleemgebieden in het SC-MER en in de samenwerking. De besluitvorming over
het advies vindt plaats in de loop van 2019, en kan gevolgen hebben voor de aansturing in 2020 en
de omvang van het takenpakket van het SC-MER.

Wat gaan we daarvoor doen?
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. In een gezamenlijk
traject zoeken de gemeenten en het SC-MER naar verdere verbetering van de kwaliteit van
dienstverlening. Daartoe is een projectgroep dienstverlening in het leven geroepen. Binnen deze
projectgroep vindt uitwerking van toekomstscenario’s plaats die vorm moeten geven aan verdere
intensivering van de samenwerking tussen gemeenten en het SC-MER op het gebied van
dienstverlening. Een en ander met als doel het oplossen van de geconstateerde knelpunten en een
(nog) betere facilitering van de klant.
Kwaliteit
Kwaliteit slaat bij een organisatie die in hoofdzaak uit mensen bestaat allereerst op de kwaliteit van
onze medewerkers. Zij zijn de dragers van alle andere professionele kwaliteiten die we beogen. Om
de kwaliteit hoog te krijgen en te houden betrekken we onze professionals en investeren we in hen.
Kwaliteitsverbetering heeft betrekking op een veelheid aan aspecten zoals: juistheid, tijdigheid en
volledigheid van geleverde producten en diensten, het professionaliseren van de ondersteunende
functies in relatie tot het primair proces, het ‘lean’ inrichten van de werkprocessen, het leveren van
‘maatwerk’ en het daadwerkelijk bijdragen aan de beoogde effecten. Om de kwaliteit te borgen
moeten de budgetten voor personeel en voor ontwikkeling op orde zijn: het op orde brengen is in
de periode 2020-2023 aan de orde.
Kostenefficiency
Bij de start van iedere afdeling in het SC-MER is ook het budget overgegaan. Dit budget omvat voor
alle drie de afdelingen een financiële ambitie, in de zin dat het budget afneemt t.o.v. het bedrag dat
in het peiljaar van de overgang was gebudgetteerd in de begrotingen van de drie gemeenten. Door
de schaalgrootte die door de samenwerking ontstaat, kunnen we efficiënter werken. In het
takenpakket wordt efficiency gevonden door harmonisatie.
Lastig is daarbij dat we overschakelen van historische budgetten van iedere gemeente, naar
budgetten op basis van omvang van de gemeente en uiteindelijk naar budgetten op basis van
gebruik/ afname. De afname door iedere gemeente wordt vastgelegd in het uitvoeringsprogramma
(UP). Dit UP moet op orde zijn. Per gemeente is er op dit moment een UP voor de omgevingsdienst
(OD) en het sociaal domein (SD). Per 2020 willen we ook werken met een UP voor bedrijfsvoering,
waar ook een service Level agreement (SLA) onderdeel van uitmaakt.
Kwetsbaarheidsvermindering
Door de samenwerking bundelen we de capaciteit en dus de creatie van schaalgrootte in de
uitvoeringskracht waardoor veel van de kwetsbare posities in de voorheen drie ambtelijke
organisaties zoveel mogelijk zijn opgeheven. De kwetsbaarheid van het servicecentrum verminderen
we door een integrale begroting 2020-2023 met meer flexibiliteit en voldoende reserve.
Couleur locale
Doel van de samenwerking in het Servicecentrum is dat de drie, relatief kleine plattelandsgemeenten
met veel kernen zelfstandig kunnen blijven, om zo de Couleur locale zichtbaar te houden. Waar
mogelijk worden diensten dan ook geleverd via de lokale kanalen. Onder de noemer ‘aanvullende
dienstverlening’ blijft er altijd ruimte en focus voor extra lokale ambities en opgaven.
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Deze vijf ambities worden in ieder programma toegelicht onder het betreffende programma.

Wat gaat dat kosten?
De kadernota is tevens het financieel kader voor het SC-MER. Met de kadernota 2020 -2023
worden de kaders gesteld voor een realistische integrale begroting 2020 -2023. De financiële
praktijk bij de voorgaande kadernota’s, waarbij alleen werd teruggegrepen naar de vorige
begroting inclusief begrotingswijzigingen, wordt met deze nieuwe kadernota doorbroken. Dit is de
eerste kadernota waarmee we een realistische basis voor de toekomst gaan leggen o.a. door de
personeelsbegroting op basis van de functieboeken te begroten en aan te vullen met gangbare
buffers voor inhuur capaciteit bij piek of kennis en bij ziekteverzuim. Ook het weerstandvermogen
van het SC-MER is conform de aanwijzingen van de accountant en onze toezichthouder een
aandachtspunt. Hiermee brengen we de financiën van het SC-MER op orde.
Vanwege de wettelijke begrotingstermijnen wordt de kadernota 2020 opgesteld in het najaar van T2. Deze termijn legt beperkingen op aan de actualiteit en voorspelbaarheid. De verwachting is dat
wanneer de afdelingen in een beheerfase komen, de voorspelbaarheid toeneemt. Dat is de praktijk
bij de Omgevingsdienst. De afdelingen Sociaal Domein en Bedrijfsvoering zullen nog ontwikkel- en
transformatie-investeringen doen voordat ze in de beheerfase komen. De geplande investeringen in
2020 zijn globaal omschreven maar nog niet financieel vertaald.
Het besluitvormingsproces van de begroting SC-MER ligt vast in de wet gemeenschappelijke
regelingen (WGR) en is vertaald in de Gemeenschappelijke Regeling MER (GR-MER). De
voorbereidingen voor de begroting SC-MER in jaar T start een jaar van tevoren, in januari van T-1. De
begroting SC-MER wordt vastgesteld in het AB van juli in het jaar T-1. In de begrotingen van de
deelnemende gemeenten van het jaar T kunnen de gevolgen van de begroting van het SC-MER nog
worden vertaald. De begroting 2020-2023 dient vóór 15 april van T-1 te worden aangeboden aan de
raden van de deelnemende gemeenten. De begroting van het SC MER bestaat voor alle programma’s
grotendeels uit lasten en baten voor uitvoering van werkzaamheden: de bedrijfsvoering (bijv. lonen,
inhuur, opleiding). Alleen de afdeling Bedrijfsvoering heeft daarnaast inhoudelijke budgetten voor
uitvoering van ICT en telefonie voor zowel het SC MER als de deelnemende gemeenten.
In de uitvoeringsprogramma’s worden concrete afspraken gemaakt over de dienstverlening van de
afdeling aan de gemeente. De Uitvoeringsprogramma’s (UP’s) komen tot stand in nauw overleg en
onderhandeling met de deelnemende gemeenten. Hierdoor is het mogelijk in te spelen op de lokale
actualiteit en bestuurlijke ambities. Een UP wordt vastgesteld in het college van de deelnemende
gemeente. In de UP’s wordt het basispakket en de aanvullende dienstverlening gedetailleerd
uitgewerkt. In de eerste 5 jaar van het SC-MER zijn de UP’s OD en SD vastgesteld in het jaar waarop
het UP betrekking heeft. Dit is niet realistisch. Vanaf 2020 dienen UP’s te worden vastgesteld in het
jaar T-1.
In de GR-MER is opgenomen (art.19) dat de inkomsten van het SC-MER bestaan uit de door de
deelnemende gemeenten te betalen vergoeding voor de uitvoering van de basistaken en uit de
vergoeding voor de uitvoering van de aanvullende dienstverlening. Het UP bestaat dan ook uit
basistaken die iedere gemeente afneemt volgens een van te voren vastgestelde omvang en uit
aanvullende dienstverlening die uitstijgt boven de basistaken dan wel boven de vastgestelde
omvang. Aanvullende dienstverlening wordt afzonderlijk bij de deelnemende gemeenten in rekening
gebracht op basis van een urenraming en een uurtarief. Uiteindelijk bepaalt de mate waarin iedere
gemeente taken afneemt de kosten. Indien er gedurende een begrotingsjaar significante wijzigingen
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in de vraag ontstaan door externe factoren zoals economische ontwikkeling wordt op basis van
prognose een begrotingswijziging opgesteld.

Leeswijzer
De programma’s zijn opgebouwd volgens de 3 W-vragen:
1. Wat willen we bereiken?
2. Wat gaan we daarvoor doen?
3. Wat gaat dat kosten
De vertaling van onze 5 ambities zijn terug te vinden in de eerste W-vraag: “wat willen we bereiken?”
Vervolgens wordt dit vertaald in de tweede W-vraag. De derde W-vraag focust op de onderwerpen
die een verhoging van het budget rechtvaardigen. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de algemene en
financiële kaders.
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2. Programma Omgevingsdienst
Wat willen we bereiken?
De missie van de MER-OD is realisering van de vijf K’s. We willen kostenefficiënte, klantgerichte en
kwalitatief hoogwaardige 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.
Kwaliteit en kwetsbaarheidsvermindering
Kwaliteit manifesteert zich op verschillende manieren, bijvoorbeeld door een goed gestroomlijnd en
efficiënt werkproces, de inhoudelijke kwaliteit van de producten en diensten, een adequate
planning- en control-cyclus 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 RUD voldoen de gemeenten aan de landelijke kwaliteitscriteria. Hierdoor zijn
de gemeenten in Limburg Noord in staat de gewenste kwaliteit, robuustheid (en daarmee
kwetsbaarheidsvermindering) en continuïteit te leveren. Uitwisseling van kennis en het opleiden van
medewerkers (middels een eigen opleidingsinstituut, de RUD-academie), alsmede het aan elkaar
bieden van ondersteuning bij capaciteitsvraagstukken zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.
De MER-OD toetst in toenemende mate ook intern de kwaliteit van de te leveren producten en
diensten. Daartoe zijn in 2018 kwaliteitsaudits gestart: middels deze audits wordt onderzoek gedaan
naar de zorgvuldigheid en effectiviteit van de interne werkprocessen en wordt de inhoudelijke
kwaliteit van de producten (een vergunning, een controle, een handhavingsbesluit) beoordeeld. De
audits worden een vast onderdeel van het binnen de MER-OD gehanteerde principe van continu
verbeteren.
Uitvoering landelijk beleid conform kwaliteitscriteria 2.1
Landelijk zijn er kwaliteitscriteria opgesteld (set kwaliteitscriteria 2.1) die het fundament vormen
voor een adequate uitvoering van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van het
Omgevingsrecht. Deze kwaliteitscriteria zijn beter bekend geworden onder de naam ‘Atsma-eisen’.
Inmiddels zijn deze landelijke kwaliteitseisen geborgd in de Wet VTH en is het aan de gemeenten om
via de vaststelling van een Verordening Kwaliteit VTH deze kwaliteitseisen te onderschrijven of niet.
De gemeenteraden van de drie MER-gemeenten hebben deze Kwaliteitsverordening inmiddels
vastgesteld. De criteria gaan over kritieke massa, proces en inhoud. De criteria voor kritieke massa
geven een ondergrens van het aantal medewerkers en hun deskundigheid, die nodig is om
activiteiten in continuïteit te kunnen uitvoeren. In het Uitvoeringsprogramma van de
Omgevingsdienst is per deskundigheidsgebied met deze ondergrens rekening gehouden. Deze vorm
van robuust organiseren draagt bij aan de 4e K van kwetsbaarheidsvermindering.
Met het oog op de kwaliteitseisen ten aanzien van het opleidingsniveau van medewerkers, investeert
de Omgevingsdienst al vanaf de start in de ontwikkeling van haar medewerkers. Daar waar de
Omgevingsdienst niet zelfstandig kan voldoen, wordt de samenwerking gezocht met partners van de
RUD Limburg-Noord.
Er zijn ook landelijke procescriteria geformuleerd, waaraan gemeenten - en dus ook onze
Omgevingsdienst - moeten voldoen. In 2015 is in samenwerking met de RUD partners, een traject
gestart dat er voor zorgt dat vanaf 2017 iedere partner voldoet aan de procescriteria. Het jaarlijkse
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Uitvoeringsprogramma van de MER-OD, alsmede de bestuurlijke kwartaaldashboards en jaarverslag
zijn daar onder meer het resultaat van.

Klantgerichtheid
We streven samen met de moedergemeenten naar volledige aansluiting bij het landelijke concept
Antwoord – één overheidsloket – en stemmen hierop onze dienstverlening af. Onze Omgevingsdienst
werkt samen met de gemeentelijke afdelingen dienstverlening aan continue verbetering van haar
klantgerichtheid.
Een andere grote ontwikkeling die breed raakt aan klantgerichtheid, is de komst van de
Omgevingswet. Nog afgezien van de juridische consequenties en de digitale uitdagingen die deze wet
met zich meebrengt, is vooral de grondgedachte van de Omgevingswet van grote invloed op hoe de
relatie gemeente-klant de komende jaren vorm zal moeten krijgen. Veel meer dan nu zal immers van
al onze medewerkers een meer oplossingsgerichte, proactieve en co-creatieve houding worden
gevraagd. Dat vergt ontwikkeling van mensen. De MER-OD is daar al volop mee bezig. Zo wordt
gewerkt aan beschrijving van benodigde competenties en daarbij behorende gedragsindicatoren.
Vaardigheden dus die nodig zijn als de Omgevingswet van kracht wordt, maar ook al eerder. Vanuit
gemeenten is immers de wens geuit om ook nu al in te zetten op het meer faciliteren van de klant,
anticiperend op de nieuwe Omgevingswet. Dit kan door het nadrukkelijker dan nu aanbieden van
vooroverleg, maar bijvoorbeeld ook door het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en
inloopmomenten voor burgers, ondernemers, branchevertegenwoordigers en verenigingen.
Op die manier zal de klanttevredenheid nog hoger scoren dan nu reeds het geval is. Die
klanttevredenheid wordt bij de MER-OD immers al sinds 2015 gemeten. Hiertoe wordt 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.
Kostenreductie (efficiency)
De visie – de wijze waarop de missie van de MER-OD wordt gerealiseerd – 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, waarop de
met de opdrachtgevers afgesproken taakstelling reeds in mindering is gebracht. Deze taakstelling is
gerealiseerd als het uitvoeringsprogramma binnen de geraamde baten is uitgevoerd.
De MER-OD realiseert deze taakstelling - en zelfs een veel hogere kostenreductie – niet alleen door
flexibel te organiseren en effectief kosten reducerend te werken (bijv. door gebruik te maken van
werkervarings- en stageplekken), maar ook door het genereren van inkomsten. Inkomsten uit
werkzaamheden voor partners binnen de RUD Limburg Noord en inkomsten uit de RUD-academie
(die grotendeels draait op de inbreng van docenten van de MER-OD).
Couleur locale
Naast de uitvoering van de wettelijk verankerde taken op het gebied van vergunningverlening,
toezicht en handhaving, is er bij de drie gemeenten behoefte aan meer op lokale maat gesneden
projecten en activiteiten. In het jaarlijks op te stellen Uitvoeringsprogramma van de MER-OD worden
deze lokale wensen meegenomen en vertaald in zo concreet mogelijke projectopdrachten en daartoe
benodigde capaciteit. De resultaten van een voor één specifieke gemeente uitgevoerd lokaal project
worden steeds gedeeld met beide andere gemeenten. Een project of gekozen aanpak kan dan
mogelijk tot een verbreding leiden binnen het MER-gebied als beide andere gemeenten die
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succesvolle aanpak omarmen. Van deze bredere couleur locale zien we steeds meer voorbeelden. Zie
verder hierna onder projecten/specifieke wensen.

Wat gaan we daarvoor doen?
Wij voeren voor de deelnemende gemeenten met in achtneming van de kaders voor kwaliteit,
klantgerichtheid en kosten uit:
‐ 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;
‐ de specifieke lokaal gewenste projecten (aanvullende dienstverlening).
De producten en diensten van de Omgevingsdienst kunnen worden onderverdeeld in drie
hoofdgroepen. Onderstaand zijn deze hoofdgroepen weergegeven.
Productgroep Vergunningverlening
Onder dit product vallen de activiteiten met betrekking tot vergunningverlening die de
Omgevingsdienst in 2020 gaat uitvoeren. In het Uitvoeringsprogramma 2020 wordt 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 2020 gebaseerd op ervaringscijfers van 2017-2019, het Uitvoeringsprogramma 2019
en (landelijke) ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de te verwachten hoeveelheid werk.
Productgroep Toezicht en Handhaving
In deze categorie vallen de wettelijke taken alsmede de lokale wensen van de 3 gemeenten voor
2020 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 voor burgers en bedrijven bij toezicht en handhaving is de coördinator.
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).
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.
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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/RUD-Academie. Hieronder worden deze drie onderdelen kort toegelicht.
Bijdrage gemeenten
Met ingang van het begrotingsjaar 2019 wordt de gemeentelijke bijdrage bepaald op basis van de
werkelijke output T-2, zie hiervoor ook de toelichting onder ‘Kostenverdeelsleutel’ (hoofdstuk 6).
Voor de gemeentelijke bijdrage aan de Omgevingsdienst in 2020 is derhalve de output van het jaar
2018 bepalend. Deze output wordt 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 milieu specialistische
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.
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3. Programma afdeling Sociaal Domein
Wat willen we bereiken?
Kwaliteit
We willen 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 leveren kwaliteit door middel van drie aspecten. Het eerste is door te participeren in casus
overleggen met andere ketenpartners zoals maatschappelijk werk en jeugdzorg. We leveren daar
vanuit onze professionele invalshoek een bijdrage om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren.
Het tweede aspect is dat de medewerkers van het sociaal domein met klantgesprekken de
klantsituatie optimaal in kaart brengen om daarmee de beste producten te kunnen leveren die
bijdragen aan de ondersteuningsvraag. Dit betekent dat er goed ingeschat moet worden of de vraag
van de inwoner dusdanig is dat er een klantgesprek nodig is. We hebben hier richtlijnen voor en bij
twijfel zorgen we voor een gesprek. Het laatste aspect is kwaliteitsmanagement. In de processen is
collegiale toetsing ingebouwd en hebben we controles achteraf die een bijdrage leveren aan de
accountantscontrole. Met kwaliteitsmanagement dragen we bij aan een verhoogde doelmatigheid en
rechtmatigheid.
Klantgerichtheid
Onze dienstverlening staat in het teken van de klant. Daarbij zijn we toegankelijk en dichtbij
georganiseerd. Het sociaal domein sluit met de dienstverlening aan bij de ontwikkeling van sociale
wijkteams van de drie gemeenten. Het is belangrijk dat de keten in het proces vloeiend en efficiënt
verloopt. Dat is uiteraard een wisselwerking tussen gemeenten en het sociaal domein.
Belangrijke drijfveer voor het sociaal domein is het bedrijfsplan dat in 2015 is vastgesteld. Het
leitmotiv voor klantgerichtheid is daarbij het leveren van maatwerk en de integrale klant benadering.
Meer dan voorheen wordt de leefwereld van de klant als uitgangspunt genomen en niet de
systeemwereld. We kijken naar de behoefte van de klant en zorgen voor praktische oplossingen.
Daarbij gaan we uit van de dienstverlening van het hele sociaal domein en leggen we snelle en
directe relaties met onze ketenpartners.
De medewerkers van het sociaal domein beschikken over een mobiel device waarmee ze in staat
worden gesteld om op locatie digitaal aantekeningen te maken. Met de mobiele devices kunnen
tevens gegeven opgezocht worden waarmee we een snellere en efficiëntere dienstverlening kunnen
bereiken voor de klant.
Het sociaal domein werkt met gemeenteteams waarbij de generalisten en consulenten per gemeente
actief zijn. Daarmee realiseren we directe aanspreekpunten voor de klanten. Ook binnen de
participatiewet hebben we voor de generalisten een vaste caseload zodat er een betere relatie gaat
ontstaan met de klanten met als doel re-integratie naar een duurzame betrekking.
Om de klanttevredenheid te kunnen meten houden we klanttevredenheidsonderzoeken. Daar gaan
we uit van een voldoende score die minimaal het jaar erop gelijk blijft maar liefst verder stijgt.
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Kostenreductie
Om te komen tot een goede transformatie waar de klant optimaal wordt geholpen is het belangrijk
om dit met processen uit te voeren die efficiënt zijn ingericht. Door de inzet van gemeente teams
prevaleert de klantgerichte benadering maar de backoffice activiteiten worden voor de gehele
afdeling ingezet en aangewend.
Het ingezette lean traject eind 2018 heeft zijn beslag gekregen in 2020 en we hebben ervoor gezorgd
dat de borging van lean in de organisatie is opgenomen. We blijven daarmee actief op zoek naar de
juiste balans tussen de beschikbare capaciteit van de afdeling en het uitvoeren van taken en
werkzaamheden. Daarbij worden medewerkers flexibel ingezet en blijven we streven naar verdere
automatisering van ondersteunende processen zoals we dat ook met het zaaksysteem hebben
gedaan.
Kwetsbaarheid
Met kwetsbaarheid wordt bedoeld het samenbrengen van de werkzaamheden die anders door de
individuele gemeenten hadden moeten worden uitgevoerd. Bij de drie decentralisaties was het van
groot belang om dat gezamenlijk op te pakken gezien de omvang en impact van de decentralisaties.
Inmiddels is het sociaal domein verder geëvolueerd waarbij de transformatie opgave nog steeds in
volle gang is.
De taken en werkzaamheden zijn inmiddels ingebed in de organisatie en op een lean wijze ingericht
zodat we daarmee een optimale klantgerichte benadering bereiken waarbij de kosten worden
geminimaliseerd. Daarbij speelt als basis mee dat de kwetsbaarheid door de samenwerking binnen
de MER is gereduceerd.
Couleur locale
Het sociaal domein werkt in opdracht van de drie gemeenten. Daarbij is autonomie in beleid van de
drie gemeenten een gegeven. We verhouden ons tot deze couleur locale
onder andere door de inzet van de gemeenteteams. Deze teams kennen niet alleen de
verordeningen en de beleidsregels van de betreffende gemeenten maar ook de “ bedoeling”
erachter. Het is belangrijk om met de inzet van de medewerkers aan te sluiten bij de wensen en
cultuur van de gemeente. Dit versterkt de verbondenheid en het realiseren van de doelen.
Daar waar couleur locale niet bijdraagt aan het bereiken van de doelstellingen of maatschappelijke
effecten van de gemeenten en in de uitvoering tot verschillen leidt ervaren we het als onze plicht om
dit met de gemeenten bespreekbaar te maken. Uiteindelijk werken we in opdracht van maar mag er
van ons een signaleringsrol worden gevraagd bij de uitvoering.
Specifieke opdrachten die de couleur locale versterken kunnen worden verstrekt middels projecten
die buiten het basispakket vallen.

Wat gaan we daarvoor doen?
We kunnen voor de moedergemeenten de volgende producten en diensten uitvoeren:
 de WMO;
 de Participatiewet;
 de Ioaw, Ioaz en Bbz;
 het afgeven van sociaal medische indicaties o.g.v. de Wet kinderopvang;
 het minimabeleid;
 de gehandicaptenparkeerkaart;
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Zoals hierboven reeds toegelicht zal er met een uitvoeringsprogramma een concrete invulling
worden gemaakt van de producten die we leveren aan de gemeenten. Dit uitvoeringsprogramma is
de basis voor ons dag dagelijks handelen. Daarnaast blijven we actief aan de slag met het verder
vormgeven van de transformatie. Ook dit is onderwerp van gesprek tussen gemeenten en het sociaal
domein.
De resultaten worden gemonitord. Ieder kwartaal wordt gerapporteerd over de output aan de drie
gemeenten. Deze rapportages zijn in ontwikkeling.
Beschermd wonen vanaf 2020
In 2020 stelt het Rijk het budget voor beschermd wonen ter beschikking aan elke gemeente
afzonderlijk. Het is op dit moment nog niet duidelijk of het sociaal domein hierin een rol krijgt en zo
ja welke.
Overige beleidswijzigingen zijn nu niet meegenomen omdat we de impact daar niet van overzien op
dit moment.

Wat gaat dat kosten?
Onze lasten bestaan 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 aanvullende dienstverlening voor de drie gemeenten.
De gemeentelijke bijdrage wordt bepaald op basis van de kostenverdeelsleutel. Voor de
kostenverdeelsleutel wordt verwezen naar hoofdstuk 6 algemene en financiële kaders.
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4. Programma bedrijfsvoering
Wat willen we bereiken?
Teamtaak en teamdoel
De afdeling bedrijfsvoering bestaat uit twee teams, een team Service & Beheer (S&B) en een team
Advies. Omdat deze teams wat betreft de aard van hun werkzaamheden onderling van elkaar
verschillen – elk van beide teams heeft een eigen teamtaak en teamdoel – worden beide teams in de
presentatie van deze Kadernota apart benoemd.

Team S&B:
We zijn er voor:

de afgesproken dienstverlening, vastgesteld in het uitvoeringprogramma
(voor alle medewerkers binnen de vier organisaties)

Onze taak:

samen met de klant1, kijkend naar de mogelijkheden (en dus naar de
gemaakte afspraken en mogelijkheden voor maatwerk met meerwerk),
deskundig en up-to-date, met optimale inzet van systemen en processen,
uitvoeren van de afgesproken taken op het gebied van HRM, Financiën,
I&A en DIV

Ons doel:

leveren van juiste, tijdige, volledige, binnen de kaders van
gegevensveiligheid uitgevoerde dienstverlening conform de afspraken
gemaakt in het uitvoeringsprogramma of afgesproken maatwerk,
leidend tot tevreden opdrachtgevers van de vier organisaties

Team Advies:
We zijn er voor:

het signaleren van kansen, ontvangen van opdrachten en gezamenlijk
verkennen van (latente) behoeften bij/van de budgethouders, het
management, bestuur en werkgeverscommissie van de vier organisaties.

Onze taak:

gevraagd en ongevraagd samen met de klant, deskundig en up-to-date,
op een creatieve en innovatieve wijze adviseren en leveren van
producten en diensten op het gebied van HRM, Financiën, I&A, DIV,
gegevensveiligheid en AO/IC

Ons doel:

leveren van juiste, tijdige, volledige en integrale, bij voorkeur door de klant
overgenomen adviezen, producten en diensten

Klantgerichtheid en Kwaliteit
Team S&B:
Voor het team S&B bestaan de taken voornamelijk uit organisatie-generieke
processen die passen binnen een transactieverwerking (hoog volume,
repetitief, voorspelbaar, focus op efficiency en weinig interactie met het
primair proces). De medewerkers binnen het team S&B zullen in de relatie
met opdrachtgever zoveel mogelijk streven naar synergie, dit is het
vermogen om continu dezelfde hoge kwaliteit te leveren tegen continu
dezelfde kosten. Standaardisering en uniformering van processen daar waar
mogelijk, is daarbij van groot belang.
1

Met klant wordt hier gedoeld op de interne klant: de diverse klantgroepen bij de gemeenten en het SC-MER.
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De medewerkers zullen tijdig de gewenste/nodige terugkoppeling geven
richting hun klanten, zodat deze laatsten hun verantwoordelijkheid binnen
het proces ten volle kunnen nemen.
In het uitvoeringprogramma zijn op onderdelen waar dit al mogelijk is
kritische prestatie indicatoren (KPI’s) en normen afgesproken met betrekking
tot reactietijden, foutmarges, e.d.
Team Advies:

De taken die binnen het team Advies vallen, betreffen hoofdzakelijk
organisatie-generieke processen die de organisaties ondersteunen bij te
nemen beslissingen (hoge impact/speciale skills, moeilijk KPI’s te
identificeren, management als klant). Het formuleren van beleid blijft binnen
de organisaties. Waar de ‘knip’ komt te liggen is afhankelijk van de
uitgangspunten die men met elkaar bepaalt. Het verdient wel aanbeveling
om dit vervolgens consistent op alle processen eenduidig door te voeren.
De medewerkers binnen het team advies zullen samen met de opdrachtgever
zoveel mogelijk streven in de samenwerking naar partnerschap. Dit is het
vermogen om de ander zo goed te kennen dat je weet en doet wat die ander
nodig heeft. De adviseur zal hiertoe periodiek bij de budgethouder
aanschuiven.
De adviseur geeft tijdig aan wat de (on)mogelijkheden en eventuele risico’s
zijn, welke met het advies verband houden, zodat de klant een goed
gewogen afweging kan maken, alvorens hij/zij besluit.

Doorontwikkeling zelforganiserende teams
Om een lerende organisatie te creëren en daarmee de kwaliteit van dienstverlening te
verbeteren, is het noodzakelijk om autonomie en verantwoordelijkheid lager in de
organisatie te beleggen en te stimuleren. Dit vergroot de flexibiliteit en innovatie en zet
mensen aan om zelf na te denken over de inzet van hun talenten, het optimaliseren van
processen en het delen van kennis.
Het is helder wat een ieders taak en verantwoordelijkheid is en wat zijn of haar bijdrage is aan het
geheel. Medewerkers hebben invloed op hun eigen werk en kunnen meepraten en meedenken over
werk gerelateerde verbeteringen.
Projectmatig werken is integraal ingebed in de werkwijze binnen bedrijfsvoering.

Kostenefficiency en kwetsbaarheidsvermindering
Team S&B:
Het optimaliseren van de uniformering en standaardisering van producten en
diensten en het optimaliseren van processen, daar waar mogelijk ook
uniform en gestandaardiseerd.
Waar het de dienstverlening ten goede komt: automatiseren en/of
digitaliseren en daar waar mogelijk en indien wenselijk: in de lijn beleggen of
uitbesteden.
Team Advies:

Waar mogelijk een gezamenlijke beleidsrichting voor de vier organisaties
uitwerken. Integraal adviseren, zowel over de vier disciplines heen binnen
bedrijfsvoering, als voor de vier organisaties gezamenlijk.
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Couleur locale
De afdeling bedrijfsvoering heeft de opdracht gekregen in het bedrijfsplan om de 4 oorspronkelijke
K’s in evenwicht met elkaar te bewerkstellingen. Daar staat spanning op. Het bedrijfsplan schrijft
hierover:
“De klantvraag vormt altijd de basis. De uitvoering van de gemeenschappelijke klantvragen
wordt zo efficiënt mogelijk ingericht. Bij beheersmatig werk is er sprake van een zich
repeterende klantvraag en luistert het dus extra nauw om het gemeenschappelijk deel
efficiënt in te richten. Binnen het gemeenschappelijk deel zal er daarbij sprake zijn van
uniformiteit, standaardisering, bepaling van servicelevels klant en ontsluiting van
stuurinformatie.
Bij overblijvende specifieke klantvragen wordt getoetst of dat een afwijking is die voor de
klant essentieel is (en waarvoor men meerkosten wil betalen).”
Vandaar dat het bedrijfsplan er ook van uit gaat, dat met name de Service & Beheer processen sterk
geüniformeerd en gestandaardiseerd kunnen worden. Dat blijkt in de praktijk weerbarstiger dan
voorzien. Het beroep op de ‘Couleur locale’ zorgt in veel gevallen voor sub-optimalisatie.
In 2020 willen we balans hebben gevonden tussen de 5 K’s en samen met de MER gemeenten
hebben geconcretiseerd wat het gemeenschappelijk deel inhoudt en wat maatwerk is.
De afdeling bedrijfsvoering zal nadrukkelijk de vier organisaties adviseren om gezamenlijk op te
trekken bij een aantal processen, waar maatwerk niet mogelijk of wenselijk is, omdat dit tot
buitensporig hogere kosten kan leiden, zoals bij DIV en I&A.

Wat gaan we daarvoor doen?
Waar 2018 in het teken stond van ‘basis op orde’, in 2019 al een stap gezet zal worden naar een
verkenning naar de toekomst, zal 2020 de implementatie van hetgeen in 2019 is geformuleerd, vorm
krijgen.
Daar bijna iedere ontwikkeling gepaard gaat met een investering en/of een directe afhankelijkheid
met rollen die binnen de gemeentes belegd zijn, zijn we afhankelijk van de gemeentes en hun keuzes
hierin.
Team S&B:
Om het gestelde doel te bereiken, namelijk de klant voorzien van de (management-)informatie die
gewenst is, zet het team S&B in op optimaliseren van processen en verdergaande automatisering en
digitalisering.
Het team S&B zal daarom de focus in 2019 leggen op een verkenning naar de mogelijkheden om
handelingen te automatiseren of in de lijn terug te leggen. Daarnaast zal ook nadrukkelijk onderzocht
worden wat we beter kunnen uitbesteden. In 2020 zouden we hierbij concreet kunnen gaan denken
aan:
‐ I&A: Verder uitbesteden op onderdelen beheer
Alle vier de organisaties zijn in 2020 gemigreerd naar de 4e omgeving
‐ HRM: Aanschaf nieuw pakket personeelsadministratie (PIMS verdwijnt en wordt
door Centric vervangen door Motion, een moment om zelf de afweging te
maken met welk pakket we willen werken. Bij de inrichting van het pakket
kunnen diverse keuzes worden gemaakt: wat ligt er qua taken in de lijn, wat
doet HRM nog en wat kopen we in van buiten.
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‐

DIV:

‐

FIN:

Vanaf medio 2019 werken alle 4 de organisaties Zaakgericht in JOIN. De inzet
vanuit de afd. bedrijfsvoering is, dat we in 2020 kunnen toegroeien naar het
werken in één gezamenlijke JOIN-omgeving, waardoor we uiteindelijk ook de
efficiencyslag kunnen maken binnen DIV. Daarnaast is het voor het slagen
van de DIV projectenkalender van belang dat de organisaties hun
medewerkers aanspreken en sturen op het (juiste) gebruik van JOIN. De
kaders en spelregels moeten bekend zijn. Afhankelijk van keuzes en de
snelheid van het digitaal werken binnen JOIN zal de formatie van DIV hierop
aangepast moeten worden (zowel in formatie als kennis en kunde)
optimalisatie van het grootboek, administratie en P&C producten.
Uitbreiding Cognos-rapportages t.b.v. integrale managementinformatie.
Budgethouders zijn taakvolwassen en nemen hun verantwoordelijkheid als
het gaat om tijdig coderen en accorderen van facturen, input aanleveren
voor verplichtingenadministratie, etc.

Team Advies:
Het gestelde doel is om te komen tot integrale advisering en het leveren van de gewenste
adviesdiensten en (management-)informatie. Het team Advies zet daarom in op:
‐ Integraal advies
Het team Advies zal zich moeten door ontwikkelen richting integraal
adviseren. De diverse clusters binnen Advies zullen elkaar nadrukkelijker
moeten gaan opzoeken. Zo mogelijk en gewenst kunnen er nieuwe clusters
worden geformeerd o.b.v. domeinen (Fysiek domein, Sociaal domein,
Bedrijfsvoering) waarin alle disciplines vertegenwoordigd zijn. Maar wellicht
is dit nog een stap te vroeg om in 2020 al te realiseren.
De adviezen die afgegeven worden bevatten minimaal een toelichting op de
5 K’s en op privacy- en informatiebeveiligingsaspecten.
‐

Optimalisatie samenwerking
Samen met de klant zal de samenwerking verder moeten worden
geoptimaliseerd, door enerzijds de adviesvaardigheden van de adviseurs te
ontwikkelen, maar anderzijds ook de juiste vraagstelling aan
opdrachtgeverskant te bevorderen. Het proces om te komen tot een goed
advies doorloopt het Project Monitoring & Control (=PMC)-proces dat door
bedrijfsvoering is ontwikkeld, zodat we ook tijdig met elkaar kunnen
constateren wanneer een aanvraag eventueel een project wordt.

‐

Managementinformatie (integraal)
Doorontwikkeling van de in 2019 gerealiseerde basis opzet integrale
managementinformatie

‐

Portfolio I&A
2019 zal worden gebruikt om de juiste structuur binnen het team, waarin
zowel lijn- als projectmatig werk is belegd, vorm te geven. Daarnaast zullen
de vier organisaties gezamenlijk keuzes moeten maken m.b.t. de (meerjarige)
portfolio I&A. Jaarlijks wordt hier zo nodig extra formatie voor vrijgemaakt en
de benodigde middelen voor beschikbaar gesteld.
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Wat gaat dat (extra) kosten?
In 2019 moet extra worden geïnvesteerd om de verandering te realiseren. Die investering moet
worden gedaan zowel in mensen – zowel kwalitatief als kwantitatief - als in middelen voor
bijvoorbeeld automatisering. Zoals al vaker geformuleerd: bedrijfsvoering moet nog een behoorlijke
‘hobbel’ nemen om zaken gerealiseerd te krijgen, voordat de afdeling in 2020 in een meer stabiele
situatie terechtkomt en de opdracht uit het bedrijfsplan heeft waargemaakt. Een deel van die
incidentele inzet van mensen en middelen loopt ook nog begin 2020 door. Over deze extra
investeringen zal aparte besluitvorming plaatsvinden in 2019.
Wat vervolgens de hoogte van de structurele uitwerking op formatie en overige budgetten is, kan nu
nog niet concreet worden aangegeven. Dat hangt voor een belangrijk deel af van de ontwikkeling
zoals de afdeling die samen met de ‘moederorganisaties’ nog moet doormaken en keuzes die in de
afweging “uniform’ versus “maatwerk” gemaakt worden. Het perspectief daarvoor en de
keuzemogelijkheden die daarbij horen, worden in beeld gebracht om goede besluitvorming daarover
mogelijk te maken.
Wel kunnen al enkele voorbeelden – vooruitlopend op een vollediger beeld – genoemd worden.
- Aanschaf nieuwe applicatie of wijziging huidige applicatie personeelsadministratie, inclusief
implementatiekosten
- Tijdelijke en/of structurele uitbreiding formatie functioneel beheer HRM/fin.
- Extra inzet implementatie projectenkalender DIV
- Eventuele aanpassing benodigde structurele formatie DIV
- Tijdelijke en/of structurele extra inzet systeembeheer voor in stand houding van de drie oude
omgevingen
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5. Programma Bestuur & Organisatie
Wat willen we bereiken?
Klantgerichtheid
In 2020 gaan we door met het professioneel (kosten efficiënt, klantgericht en kwalitatief)
ondersteunen van het bestuur, de directie, de organisatie en de ondernemingsraad op het gebied
van besluitvorming, strategisch advies en regie van de planning en control cyclus.
De oorspronkelijke visie op de externe communicatie-uitingen zal herijkt worden. Ten aanzien
hiervan dienen keuzes te worden gemaakt met als doel helderheid voor inwoners, instellingen en
bedrijven over de positie van het SC-MER in relatie tot de deelnemende gemeenten.
Kwaliteit
We bevorderen de integrale samenwerking binnen het SC-MER daar waar dat mogelijk is. We
ondersteunen de voorbereiding van keuzes die gemaakt moeten worden ten aanzien van een aantal
disciplines die essentieel zijn voor een kwalitatief opererende SC organisatie en die nu nog geen
onderdeel uitmaken van het SC-MER. Het betreft de control-functie, communicatie-, algemene
juridische- en fiscale advisering. Afhankelijk van de te maken keuzes vindt in 2020 invulling plaats.
Kosten efficiency
In 2019 zullen adviezen over toekomstige aansturing worden opgesteld. Kostenefficiency zal één van
de criteria zijn waar de adviezen op worden getoetst. In de loop van 2020 zullen de adviezen over
toekomstige aansturing van het SC-MER worden geïmplementeerd.
Kwetsbaarheidsmindering
De K van kwetsbaarheidsvermindering is niet van toepassing voor dit programma.
Couleur locale
Couleur locale is niet van toepassing voor dit programma.

Wat gaan we ervoor doen?
Dit is afhankelijk van de keuzes die in 2019 worden gemaakt:
‐ Vanaf 2020 werken we integraal aan onze missie ‘Professionals in Service dichtbij’ op een
aantal benoemde speerpunten. Met integraal wordt bedoeld samen met de drie afdelingen
en de concernstaf.
‐ In 2020 implementeren we het advies over de toekomstige aansturing van SC-MER. Dit
advies wordt in 2019 afgerond. Na besluitvorming kan de implementatie starten.
‐ Het SC- MER is vanaf 2013 gegroeid in personeel en budget. De huidige personeelsomvang
en het takenpakket verdienen een volwaardig control-huis. Vanaf 2020 implementeren we
de visie op de inrichting van het control-huis voor het SC-MER met de verschillende control
rollen.
‐ In 2020 implementeren we de visie op kwaliteit van het SC-MER.
‐

In 2019 voeren we de 0-meting uit aan de hand van het OverheidsOntwikkelModel (OOM).
Aan de hand hiervan bepalen we in welke fase een afdeling zich bevindt (activiteit-, proces-,
systeem-, keten georiënteerd). Met deze 0-meting weten we waar we staan, en waar de
(on)balans in ontwikkelfase tussen afdelingen ligt om te bepalen welke prioriteiten gesteld
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‐
‐
‐
‐
‐

moeten worden om stabiel door te ontwikkelen. Vanaf 2020 bepalen we met behulp van
deze 0-metingen de integrale ontwikkelagenda.
Vanaf 2020 gaan we beschikken over professionele interne communicatie middelen.
Vanaf 2020 zijn er structureel middelen voor algemene juridische vraagstukken in het SCMER.
Vanaf 2020 hebben we structureel middelen voor fiscale advisering voor het SC-MER.
In 2020 zijn onze algemene nota’s en financiële verordeningen bijgewerkt.
Verder zorgen we voor:
‐ Advisering aan managementteam, directie, DB en AB over besluitvorming, P&C
Cyclus;
‐ Secretariële en administratieve ondersteuning voor managementteam, directie, DB,
AB en secretarissenoverleg voor hun besluitvorming;
‐ Aansturing, advisering en coördinatie van de uitvoering van de ontwikkelagenda van
het Servicecentrum MER;
‐ Secretariële ondersteuning voor de OR;
‐ Controle van jaarrekening en jaarverslag.

Wat gaat dat (extra) kosten?
Onze lasten bestaan uit personeelskosten: loonkosten, inhuurkosten en overige personeelskosten.
Onze baten bestaan uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten. De gemeentelijke bijdrage
wordt bepaald op basis van de kostenverdeelsleutel. Voor de kostenverdeelsleutel wordt verwezen
naar hoofdstuk 6 algemene en financiële kaders.
Afhankelijk van de keuzes die in 2019 worden gemaakt zullen vanaf 2020 extra kosten worden
gemaakt om de kwaliteit van de SC organisatie te verbeteren. Hierover zal aparte besluitvorming
plaatsvinden. Deze kosten hebben betrekking op inrichting van het controlhuis, communicatie,
juridisch advies, fiscale advisering en communicatie.

20

6. Algemene en financiële kaders

Kostenverdeelsleutels
De colleges van de deelnemende gemeenten hebben in 2018 overeenstemming bereikt over de
kostenverdeelsleutels voor hun bijdrage aan het SC MER. De totale lasten (kosten) en baten
(inkomsten) staan niet ter discussie. Het gaat hier om de verdeling van de bijdragen aan deze kosten
door de deelnemende gemeenten. Met de vaststelling van deze kaders worden ook de nieuwe
kostenverdeelsleutels definitief vastgesteld. De colleges van de deelnemende gemeenten hebben
eerder als volgt besloten:
1. In te stemmen met de kostenverdeelsystematiek voor de GR SC MER
a. Op basis van output en werkprocessen van het jaar t-2.
b. Op basis van inwoneraantal van het jaar t-1 als geen output meetbaar is en voor de
bedrijfsvoeringcomponent van de GR SC MER zelf.
c. Op basis van een ingroeivariant als het inzicht in werkprocessen/output nog in
opbouw is.
2. De gemeentelijke bijdrage in de kosten van de GR SC MER beschikbaar te stellen op basis van
voorcalculatorisch berekende kostenverdeling.
In onderstaande tabel is aangegeven wat dit voor 2020 en verder betekent:
Tabel: Te hanteren kostenverdeelsleutel voor de bijdragen van de deelnemende gemeenten
Programma
Omgevingsdienst

Sociaal Domein

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering aan SC
MER
Bestuur & Organisatie

2020
output en
werkprocessen
van het jaar 2018
Ingroeimodel (2)
Historisch: 25 %
Inwoners: 25 %
Output/wp: 50%
Ingroeimodel (1)
Historisch: 37,5 %
Inwoners: 37,5 %
Output/wp: 25 %2
inwoneraantal van
het jaar t-1
inwoneraantal van
het jaar t-1

2021
output en
werkprocessen
van het jaar 2019
Ingroeimodel (3)
Historisch: 12,5 %
Inwoners:12,5 %
Output/wp: 75 %
Ingroeimodel (2)
Historisch: 25 %
Inwoners: 25 %
Output/wp: 50%
inwoneraantal van
het jaar t-1
inwoneraantal van
het jaar t-1

2022
output en
werkprocessen
van het jaar 2020
output en
werkprocessen
van het jaar 2020

2023
output en
werkprocessen
van het jaar 2021
output en
werkprocessen
van het jaar 2021

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

output en
werkprocessen
van het jaar 2021
inwoneraantal van
het jaar t-1
inwoneraantal van
het jaar t-1

Loonkosten
Vanaf 2020 willen we en realistische financiële basis voor de toekomst leggen o.a. door de
personeelsbegroting op basis van de functieboeken te begroten en aan te vullen met realistische
buffers voor inhuur van capaciteit bij pieken of specifieke kennis en bij ziekteverzuim. Ook het
weerstandsvermogen van het SC-MER is conform de aanwijzingen van de accountant en onze
toezichthouder een aandachtspunt. Hiermee brengen we de financiën van het SC-MER op orde.

2

Mogelijk zal er een eenmalige afwijking volgen van de vastgestelde verdeelsleutel i.v.m. het
ontwikkelstadium.
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Indicatie gemeentelijke bijdragen uitvoering basispakket dienstverlening
Deze kaders dienen een indicatie voor de bijdragen van de deelnemende gemeenten te bevatten.
Omdat we vanaf 2020 een realistische financiële basis voor de toekomst willen leggen en op dit
moment nog niet voor alle onderdelen bekend is welke keuzes gemaakt worden, kan de indicatie van
deze bijdragen op dit moment nog niet worden gegeven.
Prijscompensatie
Prijscompensatie op basis van geldende prijsindexen voor lonen en ICT vindt plaats. Achteraf wordt
gecorrigeerd op basis van de werkelijke kosten.
Aanvullende dienstverlening
De deelnemende gemeenten hebben de mogelijkheid aanvullende dienstverlening van ons af te
nemen.
Dit zijn activiteiten en projecten die niet in het basispakket vallen. Afspraken over aanvullende
dienstverlening worden, net zoals afspraken over het basispakket, gemaakt in het jaar voorafgaand
aan het begrotingsjaar, maar nadat onze begroting is vastgesteld. Deze afspraken worden per
afdeling vastgelegd in het uitvoeringsprogramma. Financiële effecten van aanvullende
dienstverlening worden altijd via een begrotingswijziging verwerkt. Afrekening vindt plaats via
facturering na afloop van een kwartaal (3 keer op basis van begrote kosten, 1 keer eindafrekening op
basis van werkelijke kosten).
Direct productieve uren
Net zoals in 2019 zal ook in 2020 eenzelfde en eenduidige benadering en berekening van het aantal
direct productieve uren binnen het Servicecentrum MER plaatsvinden. Hierbij wordt uitgegaan van
de jaarlijks door het Ministerie van Binnenlandse Zaken verstrekte Handleiding Overheidstarieven.
Uurtarievensystematiek
Vanaf 2020 zal eenzelfde en eenduidige benadering van de uurtarieven worden gehanteerd binnen
het Servicecentrum MER voor aanvullende dienstverlening.
Onvoorziene autonome ontwikkelingen
In de uit te voeren taken kan zich een onvoorziene wijziging voordoen. Het aantal aanvragen (bijv.
voor een omgevingsvergunning of uitkering) kan meer stijgen dan voorzien. De stijging kan zo hoog
zijn dat de werkzaamheden niet binnen de formatie kunnen worden uitgevoerd. In dat geval zal het
Dagelijks Bestuur de deelnemende gemeente(n) hiervan tijdig en schriftelijk op de hoogte stellen en
vragen binnen een bepaalde termijn schriftelijk aan te geven welke keuzes zij hierin maken
(bijvoorbeeld: wijzigingen in kwaliteit, prioriteit of ter beschikking gestelde middelen). De
betreffende afdeling van het SC MER kan hierin ondersteunen door informatie en advies te
verstrekken. De keuze wordt echter door de deelnemende gemeente gemaakt.
Fiscaliteiten Reserves, risico’s en weerstand en aanpassing Gemeenschappelijke Regeling
We hebben de intentie om in het kader van de VPB (vennootschapsbelasting) het
bevoorschottingsprincipe te hanteren. Dit betekent dat de gemeentelijke bijdragen als voorschotten
worden aangemerkt. Voorschotten die aan het eind van het jaar over zijn worden teruggestort naar
de deelnemende gemeenten. Dit betekent dat het Servicecentrum MER geen reserves zal opbouwen.
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Aan de gemeenteraden zal in 2019 worden voorgelegd om De Gemeenschappelijke Regeling MER
aan te passen op dit punt. Het weerstandvermogen zal voor een belangrijk deel moeten gaan
bestaan uit de budgetten onvoorzien in de programma’s.
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Voorstel Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
Onderwerp
Datum behandeling
Kenmerk
Afdeling
Opsteller

Controleprotocol 2018 accountantscontrole
19 december 2018
Concernstaf
Anne-Marie Rooskens

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 2018 accountantscontrole vast te stellen.
Voorstel:
Het AB besluit:
1. het Controleprotocol 2018 accountantscontrole vast te stellen.
Inleiding:
Op 12 juli 2017 heeft het AB de begroting 2018 vastgesteld. In de loop van 2018 volgden 5
begrotingswijzigingen. Na afloop van het dienstjaar wordt een jaarrekening opgesteld. De
jaarrekening dient gecontroleerd te worden door de accountant. De accountant wordt daartoe door
het AB aangestuurd door middel van een controleprotocol. In het controleprotocol geeft het AB de
kaders voor de accountantscontrole aan.
Doel:
Doel is voor de accountantscontrole 2018 een controleprotocol vast te stellen.
Oplossingsrichting(en):
Het Controleprotocol 2018 accountantscontrole is bijgevoegd als bijlage a.
In het kader van de opdrachtverstrekking aan de accountant dient het Algemeen Bestuur in een
controleprotocol duidelijk aan te geven welke wet- en regelgeving in het kader van het financiële
beheer, onderwerp van rechtmatigheidscontrole zal zijn. Uiteraard is dat landelijke wet- en
regelgeving zoals weergegeven in bijlage 1 van het protocol. Daarnaast zijn er ook door het
Servicecentrum zelf vastgestelde regels. Voor zover deze van toepassing zijn, zijn deze opgenomen in
bijlage 2 van het protocol.
Naast de uiteenzetting van de relevante wet- en regelgeving is in het protocol aangegeven welke
goedkeurings- en rapporteringstoleranties worden gehanteerd en aan welke specifieke bepaling in
de interne regelgeving het AB geen financiële gevolgen wil verbinden.
Prfessionals in service dichtbij

De goedkeuringstolerantie is bepalend voor de oordeelsvorming en de strekking van de af te geven
controleverklaring. Wat betreft de goedkeuringstolerantie zijn - net zoals in voorgaande jaren - de
minimumeisen uit het BADO overgenomen. Dat gaat over afwijkingspercentages.
In werkelijke bedragen betekent dat het volgende:
Het financiële volume van de begroting 2018 van Gemeenschappelijke Regeling MER bedraagt circa €
22,4 miljoen. Dit betekent dat een totaalbedrag aan fouten in de jaarrekening 2018 van circa €
224.000 en een totaal van onzekerheden van circa € 672.000 de goedkeurende strekking van de
controleverklaring niet zal aantasten.
Ten behoeve van de controle van de jaarrekening 2018 worden de rapporteringtoleranties gesteld op
€ 25.000. Dit wil zeggen dat afwijkingen ten opzichte van de begroting die meer bedragen dan
€ 25.000, zowel inkomsten als uitgaven en zowel over- als onderschrijdingen, toegelicht dienen te
worden.
Net zoals in voorgaande jaren worden kostenoverschrijdingen die passen binnen het beleid,
kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten en
kostenoverschrijdingen bij open einde regelingen door de accountant niet bij de beslissing of al dan
niet een goedkeurende controleverklaring kan worden gegeven betrokken. Voorwaarde is wel dat
deze kostenoverschrijdingen dan goed herkenbaar in de jaarrekening zijn opgenomen. Daarnaast
moet de accountant in het verslag van bevindingen deze kostenoverschrijdingen, waarvan het
Dagelijks Bestuur in de jaarrekening aan moet geven dat ze nog dienen te worden geautoriseerd, aan
de orde stellen.
Financiële consequenties:
N.v.t.
Risico’s:
Indien het AB geen Controleprotocol 2018 accountantscontrole vaststelt, zal de accountant niet
kunnen aanvangen met de controle van de jaarrekening 2018.
Vervolgproces:
Het Controleprotocol 2018 accountantscontrole wordt aan de accountant toegezonden. De
jaarrekening 2018 is uiterlijk gereed voor controle op 21 februari 2019 en wordt besproken door de
directie op 14 maart. De controle door de accountant vindt vanaf 21 februari plaats. Het rapport van
bevindingen wordt uiterlijk 11 maart opgeleverd. Het DB behandelt de jaarrekening op 1 april,
waarna deze ter informatie aan de raden van de deelnemende gemeenten wordt gestuurd. Daarna
kan het AB een besluit nemen (3 juli 2019).
Communicatie:
N.v.t.

Prfessionals in service dichtbij

Voorstel:
Het AB besluit:
1. het Controleprotocol 2018 accountantscontrole vast te stellen.
Bijlagen:
a. Controleprotocol 2018 accountantscontrole
b. Kadernota Rechtmatigheid 2018

Prfessionals in service dichtbij

Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
BESLUIT
Controleprotocol 2018 accountantscontrole

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER,

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 3 december 2018,

BESLUIT:
1.

het Controleprotocol 2018 accountantscontrole vast te stellen.

Aldus besloten in de vergadering d.d. 19 december 2018

Het Algemeen Bestuur GR MER

G. van Balkom
directeur

S. Strous
Voorzitter

Prfessionals in service dichtbij
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DB: 3 december 2018
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1. Inleiding
De gemeentewet (GW), art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één of meer accountants
aanwijst als bedoeld in art. 393 eerste lid Boek 2 Burgerlijk Wetboek voor de controle van de in art
197 GW bedoelde jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het
uitbrengen van een verslag van bevindingen.
Ingevolge artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn de artikelen 186 t/m 213
van de Gemeentewet van toepassing op de Gemeenschappelijke Regeling MER (GR MER).
In het kader van de opdrachtverstrekking aan de accountant dient het Algemeen Bestuur duidelijk
aan te geven welke wet- en regelgeving in het kader van het financiële beheer, onderwerp van
rechtmatigheidscontrole zal zijn.
In het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO) wordt onderscheid gemaakt tussen
het juridische begrip rechtmatigheid en de rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole.
Bij rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole bestaat er een duidelijke relatie met het
financiële beheer. Er moet worden vastgesteld dat baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot
stand zijn gekomen. Het normenkader voor een rechtmatigheidscontrole betreft de inventarisatie
van de voor de accountantscontrole relevante regelgeving van hogere overheden (externe
regelgeving, bijlage 1) en van het Servicecentrum MER zelf (verordeningen, etc. bijlage 2).
Het Algemeen Bestuur dient voorafgaand aan de werkzaamheden van de accountant ten behoeve
van de controle op de jaarrekening 2018 hier een besluit over te nemen. De controle van de
jaarrekening 2018 zal plaatsvinden in februari 2019. De interim controle heeft plaatsgevonden in
november 2018.

2. Samenvatting
Het Algemeen Bestuur wordt bij de uitvoering van haar controlerende rol ondersteund door een
externe accountant. Met het controleprotocol 2018 bepaalt het Algemeen Bestuur binnen welke
kaders de accountant zijn accountantscontrole dient uit te voeren. Het is de verantwoordelijkheid
van de gemeenschappelijke regeling (GR) om een jaarrekening op te stellen. Vervolgens is het de
verantwoordelijkheid van de externe accountant om deze jaarrekening te controleren en hierbij een
controleverklaring af te geven.
Op basis van de controletolerantie en de rapportagetolerantie wordt de diepgang van de
accountantscontrole en de uitgebreidheid van de rapportage bepaald. Het Algemeen Bestuur mag de
controletolerantie scherper vaststellen dan de in het BADO 1) opgenomen minimumeisen.
Voorgesteld wordt om de standaard toleranties voor de controle van en de rapportage over de
jaarrekening 2018 van toepassing te verklaren.

1

) Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden
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3. Besluitvormingsproces

Het Algemeen Bestuur (AB) is opdrachtgever aan de externe accountant. Het Bestuur heeft op 29
juni 2016 een besluit genomen tot benoeming van de accountant voor de duur van 3 jaar (i.c. tot en
met de jaarrekening 2018). Het controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de
accountant aangaande de bij de controle van de jaarrekening 2018 te hanteren goedkeuring- en
rapporteringtoleranties en het daarbij te hanteren normenkader.

4. Formeel kader voor de controle
Onderstaand wordt het formele kader voor de accountantscontrole weergegeven. De verordeningen
ex artikelen 212 en 213 uit de Gemeentewet (GW) staan hierbij centraal. In de verordening
aangaande de inrichting van de financiële organisatie (ex artikel 212 GW) regelt een GR het financiële
beleid, het financiële beheer en de financiële organisatie zodanig dat aan de eisen van
rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan. In de verordening aangaande de
controle op het financieel beheer en de financiële organisatie (ex artikel 213 GW) worden de regels
voor de accountantscontrole zodanig vastgelegd dat de toetsing van de rechtmatigheid van het
financiële beheer en van de financiële organisatie is gewaarborgd.
De accountantscontrole richt zich op het afgeven van een oordeel over:
 de getrouwe weergave van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de activa en
passiva;
 het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties in overeenstemming
met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder de door het
AB vastgestelde verordeningen;
 de inrichting van het financiële beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of deze
een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken;
 het in overeenstemming zijn van de door het Dagelijks Bestuur (DB) opgestelde jaarrekening met
de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 186
Gemeentewet (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten);
 de verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening.
Aan de hand van het Controleprotocol 2018 wordt de controle-opdracht aan de externe accountant
nader geconcretiseerd.
Het Controleprotocol 2018 is gebaseerd op de Kadernota Rechtmatigheid 2018 zoals deze in oktober
2018 door het BBV is gepubliceerd. De Kadernota Rechtmatigheid is bedoeld voor gemeenten,
gemeenschappelijke regelingen en accountants. De commissie BBV is verantwoordelijk voor een
eenduidige uitvoering en toepassing van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en
gemeenten. Inhoudelijk is de Kadernota Rechtmatigheid 2018 relevant om het controleprotocol goed
te positioneren.
De Kadernota Rechtmatigheid 2018 is ter inzage gelegd.
Het bij de controle 2018 te hanteren normenkader (zijnde een overzicht van geldende regelgeving) is
vastgelegd in bijlage 1 en 2 bij dit controleprotocol.
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5. Te hanteren goedkeuring- en rapporteringtoleranties
Het Bestuur kan verschillende toleranties hanteren gericht op de goedkeuring van de jaarrekening en
de rapportage hierover. Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat de externe accountant aan
het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur altijd datgene zal rapporteren wat door hem vanuit
zijn professionele opvatting relevant wordt geacht.

5.1 Goedkeuringstoleranties
De goedkeuringstolerantie kan als volgt worden gedefinieerd: De goedkeuringstolerantie is het
bedrag dat de som van fouten in de jaarrekening of onzekerheden in de controle aangeeft, die in een
jaarrekening maximaal mogen voorkomen, zonder dat de bruikbaarheid van de jaarrekening voor de
oordeelsvorming door de gebruikers kan worden beïnvloed.
De minimumeisen zoals opgenomen in het BADO zijn:
Strekking accountantsverklaring:
Goedkeuringstolerantie
Goedkeurend
Beperking
Oordeelonthouding
Fouten in de jaarrekening (% lasten2)
Onzekerheden in de
controle (% lasten2)

Afkeurend

≤ 1%

>1%<3%

-

≥ 3%

≤ 3%

>3%<10%

≥ 10%

-

Het Algemeen Bestuur mag de goedkeuringstoleranties scherper vaststellen dan deze
minimumeisen. Op basis van de huidige stand van zaken is er geen aanleiding de genoemde
percentages aan te passen.
Naast deze kwantitatieve benadering zal de accountant ook een kwalitatieve beoordeling hanteren
(professional judgement) op basis van de professionele opvattingen van de accountant.
Voor het jaar 2018 worden geen afwijkende controletoleranties toegepast. De controletoleranties
zoals genoemd in het BADO zijn van toepassing.
De goedkeuringstolerantie is bepalend voor de oordeelsvorming en de strekking van de af te geven
controleverklaring. Het financiële volume van de begroting 2018 van Gemeenschappelijke Regeling
MER bedraagt circa € 22,4 miljoen3. Dit betekent dat een totaalbedrag aan fouten in de jaarrekening
2018 van circa € 224.000 en een totaal van onzekerheden van circa € 672.000 de goedkeurende
strekking van de controleverklaring niet zal aantasten.

5.2 Rapporteringtoleranties
Naast de goedkeuringstoleranties wordt een rapporteringtolerantie onderkend. Deze kan als volgt
worden gedefinieerd: De rapporteringtolerantie(s) is een bedrag dat gelijk is aan of lager is dan de
bedragen voortvloeiend uit de goedkeuringstolerantie. Bij overschrijding van dit bedrag vindt
rapportering plaats in het verslag van bevindingen.

2
3

Inclusief eventuele toevoegingen aan reserves
Bedrag na 5e begrotingswijziging 2018
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Een lagere rapporteringtolerantie leidt daarom in beginsel niet tot aanvullende
controlewerkzaamheden, maar wel tot een uitgebreidere rapportage van bevindingen. Op deze
manier kunnen ook constateringen welke voor het goedkeuringsoordeel van de accountant niet van
belang zijn wel onder de aandacht van het Algemeen Bestuur worden gebracht. De
rapporteringtoleranties kunnen zich verder toespitsen op die elementen die het AB specifiek nader
terug wil zien.
Ten behoeve van de controle van de jaarrekening 2018 worden de rapporteringtoleranties gesteld op
€ 25.000. Dit wil derhalve zeggen dat afwijkingen ten opzichte van de begroting die meer bedragen
dan € 25.000, zowel inkomsten als uitgaven en zowel over- als onderschrijdingen, toegelicht dienen
te worden.

6. Rechtmatigheid en aanvullend te controleren rechtmatigheidscriteria
In het kader van de rechtmatigheidscontrole kunnen 9 rechtmatigheidscriteria worden onderkend:
het begrotingscriterium, het voorwaardencriterium, het misbruik en oneigenlijk gebruikcriterium, het
calculatiecriterium, het valuteringcriterium het adresseringscriterium, het volledigheidscriterium, het
aanvaardbaarheidscriterium en het leveringscriterium.
In het kader van het getrouwheidsonderzoek wordt al aandacht besteed aan de meeste van deze
criteria. Voor de oordeelsvorming over de rechtmatigheid van het financiële beheer is aanvullend op
de Kadernota Rechtmatigheid 2018 het volgende nog van belang.
Met de controle op de juiste toepassing van het begrotingscriterium wordt getoetst of het
budgetrecht van het Algemeen Bestuur is gerespecteerd. Op basis van voorstellen van het bestuur is
het mogelijk om de begroting aan te passen, het beleidsinhoudelijke aspect staat hierbij voorop. De
Gemeenschappelijke Regeling MER kent de systematiek dat, indien van toepassing, bij
besluitvorming gelijktijdig de begrotingswijziging geacht wordt, vastgesteld te zijn. Hiermee wordt
autorisatie gevraagd voor het te realiseren beleid en voor de besteding van het benodigde bedrag.
Aanvullend op de Kadernota Rechtmatigheid 2018 wordt de volgende begrotingsafwijking
onderkend:
Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kan de volgende
“soort” begrotingsafwijkingen worden onderkend:

Onrechtmatig,
maar telt niet
mee voor het
oordeel

Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande
beleid en waarvoor geen voorstel tot begrotingsaanpassing
is ingediend.

X

Onrechtmatig,
en telt mee voor
het oordeel

Kostenoverschrijdingen die passen binnen het beleid, kostenoverschrijdingen die worden
gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten en kostenoverschrijdingen bij open einde
regelingen worden door de accountant niet bij de beslissing of al dan niet een goedkeurende
controleverklaring kan worden gegeven betrokken. Voorwaarde is wel dat deze
kostenoverschrijdingen dan goed herkenbaar in de jaarrekening zijn opgenomen. Daarnaast moet de
accountant in het verslag van bevindingen deze kostenoverschrijdingen, waarvan het Dagelijks
Bestuur in de jaarrekening aan moet geven dat ze nog dienen te worden geautoriseerd, aan de orde
stellen.
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7. Reikwijdte accountantscontrole rechtmatigheidstoetsing
De accountantscontrole op rechtmatigheid voor het kalenderjaar 2018 is limitatief gericht op:

7.1 De naleving van wettelijke kaders
De wetgeving van toepassing voor de Gemeenschappelijke Regeling MER zoals opgenomen in
Externe wet- en regelgeving (bijlage 1 van dit protocol). Dit uitsluitend voor zover deze financiële
beheershandelingen betreffen of kunnen betreffen.
7.2 De naleving van de volgende kaders
Deze kaders zijn een nadere verplichte invulling van wettelijke bepalingen.
 De begroting 2018 zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 12 juli 2017 en de 5
vastgestelde begrotingswijzigingen. Begrotingsoverschrijdingen worden behandeld conform
hetgeen onder 5 en/of 6 is vermeld;
 De financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling MER ex artikel 212 Gemeentewet
(besluit Algemeen Bestuur d.d. 22 oktober 2013);
 De controleverordening Gemeenschappelijke Regeling MER ex artikel 213 Gemeentewet (besluit
Algemeen Bestuur d.d. 22 oktober 2013);
 De verordening periodiek onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid van de
Gemeenschappelijke Regeling ex art 213a Gemeentewet (besluit Algemeen Bestuur d.d. 22
oktober 2013).
 In de vastgestelde financiële verordening ex. Artikel 212 Gemeentewet is nader uitgewerkt hoe
moet worden bepaald of de lasten binnen de omschrijving van de activiteiten en het
bijbehorende bedrag van het programma passen. De totale lasten van de programma’s zoals
geautoriseerd in de (gewijzigde) begroting mogen niet worden overschreden.

7.3 De naleving van de overige interne regelgeving
De overige kaders zijn opgenomen in Interne regelgeving in het kader van de rechtmatigheid
controle bij de Gemeenschappelijke Regeling MER (bijlage 2 van dit protocol).

7.4 Bepalingen zonder financiële gevolgen
Op basis van een inventarisatie is onderzocht aan welke specifieke bepalingen per regelgeving het
Algemeen Bestuur geen financiële gevolgen wil verbinden. Deze bepalingen beïnvloeden derhalve
het oordeel van de accountant niet.


Vooruitontvangen en vooruitbetaalde bedragen uitsluiten van rechtmatigheid.

Op bovenstaande uitzondering kan de volgende toelichting worden gegeven. Vooruitontvangen en
vooruitbetaalde bedragen heeft de GR uitgezonderd omdat facturen vooraf of achteraf ontvangen
worden. Hierop hebben wij zelf geen zeggenschap of controle, maar deze posten kunnen de
geraamde budgetten verstoren. De GR opteert er derhalve voor om deze in het juiste dienstjaar te
verantwoorden.
Tenslotte wordt in dit controleprotocol aandacht besteed aan de Wet Normering Topinkomens
(WNT). De WNT schrijft voor dat topinkomens van de Gemeenschappelijke Regeling MER, voor zover
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dit hoger is dan het inkomen van de Minister, opgenomen moeten worden in de jaarrekening. De
Gemeenschappelijke Regeling MER kent overigens geen dergelijke inkomens.

7.5 Verordeningen 2018
Het Controleprotocol 2018 omvat alle door het Algemeen Bestuur vastgestelde verordeningen welke
betrekking hebben op het jaar 2018. Tevens vallen ook onder de reikwijdte alle wijzigingen van
interne en externe wetgeving die zich voordoen in 2018 en betrekking hebben op 2018. Deze zullen
meegenomen worden ten behoeve van de rechtmatigheidscontrole.
8. Inwerkingtreding
Dit protocol treedt in werking op 1 januari 2018 en is van toepassing op de jaarrekening 2018.
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BIJLAGE 1: EXTERNE WETTEN EN REGELGEVING
Wetgeving extern

-

Aanbestedingswet
Algemene Wet Bestuursrecht
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Algemene wet inzake rijksbelastingen
Algemene verordening gegevensbescherming
Ambtenarenwet
Archiefwet
Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten
Besluit accountantscontrole decentrale overheden
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
Besluit externe veiligheid
Besluit luchtkwaliteit
Brandweerwet
Burgerlijk wetboek
Bouwbesluit
CAR/UWO
Europese wetgeving aanbestedingsrecht
Fiscale wetgeving
Gemeentewet
Grondwet
IOAW en IOAZ en BBZ
Monumentenwet
Participatiewet
Regeling opvang asielzoekers
Sociale verzekeringswetten
Vreemdelingenwet
Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
Wet Arbeid en Zorg
Wet basisregistratie adressen en gebouwen
Wet basisvoorziening kinderopvang
Wet bodembescherming
Wet BRP
Wet financiering decentrale overheden
Wet geluidshinder
Wet gemeenschappelijke regelingen
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wet Markt en Overheid
Wet milieubeheer
Wet Normering Topinkomens
Wet op de Veiligheidsregio
Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)
Wet Suwi
Wet werk en bijstand
Winkeltijdenwet
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BIJLAGE 2: INTERNE REGELGEVING
Code

Omschrijving regeling

Bevoegd
orgaan i

Datum
vaststelling/
wijziging

AB
AB

16-12-2015
04-12-2012

DB

23-01-2013

AB
AB
AB
AB

25-1-2016
02-07-2013
16-12-2015
11-07-2017

Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling MER
AB
Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling MER
AB
Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de AB
Gemeenschappelijke Regeling MER
Budgethoudersregeling
DB

22-10-2013
22-10-2013
22-10-2013

1. Bestuurlijke en juridische zaken
1.1
1.2

GR MER
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden
van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regelingen
MER
1.3
Reglement van orde voor de vergaderingen en werkzaamheden van de
Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling MER
1.4
Besluit mandaat, machtiging en volmacht
1.3
Verordening behandeling bezwaarschriften Servicecentrum MER
1.5
Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER
1.6
Kaders Risicomanagement
2. Financiële organisatie
2.1
2.2
2.3
2.4

22-2-2016

Daarnaast is ook de interne regelgeving van de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen van
toepassing voor zover deze betrekking heeft op de taakvelden die door de Gemeenschappelijke Regeling
worden uitgevoerd.

i

AB :
DB:

Algemeen Bestuur
Dagelijks Bestuur
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Voorstel Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
Onderwerp
Datum
behandeling
Kenmerk
Afdeling
Opsteller

Planning P&C cyclus kalenderjaar 2019
19 december 2018
Concernstaf
Inge Mulleners

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.
Voorstel:
Het AB besluit kennis te nemen van de planning P&C cyclus kalenderjaar 2019 en de
vergaderkalender SC MER 2019.
Inleiding:
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.
Doel:
Inzichtelijk maken wanneer in 2019 welke documenten uit de P&C-cycli aangeboden worden door
het Dagelijks Bestuur en vastgesteld door het Algemeen Bestuur.
Oplossingsrichting(en):
In de financiële verordening worden genoemd de jaarstukken, de jaarwerkplannen, de
ontwerpbegroting en de begroting met meerjarenraming. Ten aanzien van deze opsomming worden
de volgende opmerkingen geplaatst:
- Onder de jaarstukken wordt de jaarrekening verstaan, inclusief de accountantsverklaring;
- De ontwerpbegroting en de begroting met meerjarenraming zijn een en hetzelfde document
en vormen vanwege praktische redenen tevens ook het jaarwerkplan;
- Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen dienen ook algemene beleidsmatige en
financiële kaders te worden opgesteld;
- Conform de GR MER volgen alle begrotingswijzigingen hetzelfde besluitvormingsproces als de
begroting.
Prfessionals in service dichtbij

Bovenstaande opmerkingen gecombineerd met de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke
regelingen leiden tot bijgevoegde planning P&C cyclus kalenderjaar 2019.
Ter informatie is eveneens bijgevoegd de vergaderkalender Servicecentrum MER 2019.
Financiële consequenties:
n.v.t.
Risico’s:
n.v.t.
Vervolgproces:
n.v.t.
Communicatie:
n.v.t.
Voorstel:
Het AB besluit kennis te nemen van het overzicht P&C cyclus kalenderjaar 2019 en de
vergaderkalender SC MER 2019.
Bijlagen:
1 Planning P&C cyclus kalenderjaar 2019.
2 Vergaderkalender Servicecentrum MER 2019.

Prfessionals in service dichtbij

Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
BESLUIT
Planning P&C cyclus kalenderjaar 2019

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER,

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 5 november 2018,

BESLUIT:
Kennis te nemen van de planning P&C cyclus kalenderjaar 2019 en de vergaderkalender SC MER 2019.

Aldus besloten in de vergadering d.d. 19 december 2018.

Het Algemeen Bestuur GR MER,

G. van Balkom
directeur

S. Strous
Voorzitter

Prfessionals in service dichtbij

Planning P&C cyclus kalenderjaar 2019
Jaarrekening 2018
Cijfers/Bedrijfsvoeringsgegevens gereed

30 januari 2019

Week van de jaarrekening

4 t/m 8 februari 2019

Bespreking door MT

14 februari 2019

Bespreking door directie

14 februari 2019

Controle accountant

vanaf 21 februari 2019 (rapport
uiterlijk 14 maart)
14 maart 2019

Behandeling Directie (inclusief rapport accountant en DB- en
AB-voorstel)
Instemmen door DB

1 april 2019

Verzenden ter informatie door DB aan raden

1-2 april 2019

Verzenden door DB aan AB

28 juni 2019

Besluit AB

3 juli 2019

Verzenden door DB aan GS

Uiterlijk 14 juli 2019

Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023
Cijfers/Bedrijfsvoeringsgegevens gereed

Een week voorafgaand aan:

Week van de begroting

18 t/m 22 februari 2019

Gezamenlijke bijeenkomst inhoudelijk en financieel SC MERGemeenten
Concept in MT bespreken

Ntb

Concept in Directie bespreken

7 maart 2019

7 maart 2019

vanaf hier uiterlijke data
Behandeling Directie incl. DB- en AB-voorstel

14 maart 2019

O.v.b. Behandeling financiële adviescommissie

18 maart 2019

Instemmen door DB incl. AB-voorstel

1 april 2019

Verzenden door DB aan raden
Conceptplanning raadvergadering:
MG 6/6, ES 6/6, RD 23/5
Uiterlijke datum indienen zienswijzen door raden

1-2 april 2019

Behandeling commentaren op zienswijzen, DB- en ABvoorstel door directie
Behandeling commentaren op zienswijzen en AB-voorstel
door DB
Verzenden door DB aan AB

13 juni 2019

Besluit AB

3 juli 2019

Verzenden door DB aan GS

Uiterlijk 31 juli 2019

7 juni 2019

24 juni 2019
24 juni 2019

1

Begrotingswijzigingen 2019 1e lichting
Gezamenlijke bijeenkomst inhoudelijk en financieel SC MERGemeenten
Behandeling in MT

ntb

Behandeling Directie incl. DB-voorstel en AB-voorstel

14 maart 2019

O.v.b. Behandeling in financiële adviescommissie

18 maart 2019

Instemmen door DB

1 april 2019

Verzenden door DB aan raden
Conceptplanning raadvergadering:
MG 6/6, ES 6/6, RD 23/5
Uiterlijke datum indienen zienswijzen door raden

1-2 april 2019

Behandeling commentaren op zienswijzen, DB- en ABvoorstel door directie
Behandeling commentaren op zienswijzen door DB

13 juni 2019

Verzenden door DB aan AB

24 juni 2019

Besluit AB

3 juli 2019

Verzenden door DB aan GS

Uiterlijk 14 juli 2019

7 maart 2019

7 juni 2019

24 juni 2019

Begrotingswijzigingen 2019 2e lichting
Gezamenlijke bijeenkomst inhoudelijk en financieel SC MERGemeenten
Behandeling in MT

ntb

Behandeling Directie incl. DB-voorstel en AB-voorstel

15 augustus 2019

O.v.b. Behandeling in financiële adviescommissie

26 augustus 2019

Instemmen door DB

2 september 2019

Verzenden door DB aan raden
Conceptplanning raadsvergadering:
MG 7/11, ES 6+7/11, RD 7/11
Uiterlijke datum indienen zienswijzen door raden

2-3 september 2019

Behandeling commentaren op zienswijzen, DB- en ABvoorstel door directie
Behandeling commentaren op zienswijzen en AB-voorstel
door DB
Verzenden door DB aan AB

21 november 2019

Besluit AB

18 december 2019

Verzenden door DB aan GS

19 december 2019

25 juli 2019 of 8 augustus 2019

8 november 2019

2 december 2019
5 december 2019

2

Algemene financiële en beleidsmatige kaders 2021
Gezamenlijke bijeenkomst inhoudelijk en financieel SC MERGemeenten
Bespreking MT

ntb

Bespreking Directie

17 oktober 2019

Behandeling Directie (eerste concept, incl. DB- en ABvoorstel)
Bespreking DB (eerste concept)

24 oktober 2019

Behandeling Directie (tweede concept)

21 november 2019

17 oktober 2019

4 november 2019

Behandeling in financiële adviescommissie
Instemmen door DB (tweede concept)

2 december 2019

Kaders ter informatie verzenden aan raden

2-3 december 2019

Kaders ter informatie in AB

18 december 2019
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DIR
MT
DB
AB

Directie
MT
Dagelijks Bestuur
Algemeen Bestuur

feestdag
vakantie
FA (ovb)
POHO SD
POHO BV

financiële adviescommissie
Poho SD
Poho BV

E
M
R
X

Echt
Maasgouw
Roerdalen
belangrijke data voor P&C cyclus

di
29

Week 5
wo
do
30
31
M

VERGADERKALENDER SERVICECENTRUM-MER 2019
januari
ma
31

di
01

DIR
MT
DB
AB
FA (ovb)
POHO SD
POHO BV
RV
- RV M
- RV E
- RV R

Week 1
wo
do
02
03
E

vr
04

ma
07

di
08

Week 2
wo
do
09
10
M
M

vr
11

ma
14

di
15

Week 3
wo
do
16
17
R

februari
vr
18

ma
21

di
22

Week 4
wo
do
23
24
E
E

vr
25

ma
28

vr
01

X

ma
04

di
05

Week 6
wo
do
06
07
R
R

vr
08

ma
11

vr
15

maart
ma
18

di
19

Week 8
wo
do
20
21
M

vr
22

X

ma
25

di
26

Week 9
wo
do
27
28
R

vr
01

ma
04

di
05

Week 10
wo
do
06
07
E
E

vr
08

ma
11

di
12

Week 11
wo
do
13
14
M

vr
15

X

X
X
X

maart
ma
18
DIR
MT
DB
AB
FA (ovb)
POHO SD
POHO BV
RV
- RV M
- RV E
- RV R

di
19

Week 12
wo
do
20
21
R
R

vr
22

ma
25

X

april
di
26

Week 13
wo
do
27
28
E

vr
29

ma
01

di
02

Week 14
wo
do
03
04
M
M

vr
05

ma
08

di
09

Week 15
wo
do
10
11
R

vr
12

ma
15

mei

di
16

Week 16
wo
do
17
18
E
E

vr
19

ma
22

di
23

Week 17
wo
do
24
25
M

vr
26

X

ma
29

di
30

Week 18
wo
do
01
02
R
R

vr
03

ma
06

di
07

Week 19
wo
do
08
09
E

vr
10

ma
13

di
14

Week 20
wo
do
15
16
M
M

vr
17

ma
20

di
21

Week 21
wo
do
22
23
R

vr
24

X

ma
27

di
28

Week 22
wo
do
29
30
E
E

vr
31

X

X

X
X
X

X

juni
ma
03

di
04

DIR
MT
DB
AB
FA (ovb)
POHO SD
POHO BV
RV
- RV M
- RV E
- RV R

Week 23
wo
do
05
06
M

vr
07

ma
10

di
11

Week 24
wo
do
12
13
R
R

vr
14

juli

ma
17

di
18

Week 25
wo
do
19
20
E

vr
21

ma
24

di
25

Week 26
wo
do
26
27
M
M

vr
28

ma
01

di
02

Week 27
wo
do
03
04
R

vr
05

ma
08

di
09

Week 28
wo
do
10
11
E
E

vr
12

ma
15

di
16

vr
27

ma
30

di
01

augustus
Week 29
wo
do
17
18
M

vr
19

ma
22

di
23

vr
04

ma
07

di
08

Week 30
wo
do
24
25
R
R

vr
26

ma
29

di
30

vr
11

ma
14

di
15

Week 31
wo
do
31
01
E

vr
02

ma
05

di
06

vr
18

ma
21

di
22

vr
03

ma
06

di
07

Week 32
wo
do
07
08
M
M

vr
09

ma
12

di
13

vr
25

ma
28

di
29

vr
10

ma
13

di
14

Week 33
wo
do
14
15
R

vr
16

X
X

X
X

X
X
X

augustus
ma
19
DIR
MT
DB
AB
FA (ovb)
POHO SD
POHO BV
RV
- RV M
- RV E
- RV R

di
20

Week 34
wo
do
21
22
E
E

vr
23

ma
26

X

september
di
27

Week 35
wo
do
28
29
M

vr
30

ma
02

di
03

Week 36
wo
do
04
05
R
R

vr
06

ma
09

di
10

Week 37
wo
do
11
12
E

vr
13

ma
16

di
17

oktober
Week 38
wo
do
18
19
M
M

vr
20

ma
23

di
24

Week 39
wo
do
25
26
R

Week 40
wo
do
02
03
E
E

X

Week41
wo
do
09
10
M

Week 42
wo
do
16
17
R
R

Week 43
wo
do
23
24
E

Week 44
wo
do
30
31
M
M

vr
01

X

X

X
X
X

november
ma
04
DIR
MT
DB
AB
FA (ovb)
POHO SD
POHO BV
RV
- RV M
- RV E
- RV R

Week 7
wo
do
13
14
E
E

di
12

di
05

Week45
wo
do
06
07
R

X

vr
08

ma
11

di
12

Week 46
wo
do
13
14
E
E

vr
15

ma
18

december
di
19

Week 47
wo
do
20
21
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Financiële halfjaarrapportage 2018

Dagelijks Bestuur
6 september 2018
Definitief

1.

Inleiding

Dit is de financiële halfjaarrapportage van het Servicecentrum MER.
Rapportages gebaseerd op onze begroting zijn nodig als sturingsinstrument. Zo hebben en houden we zicht op onze financiën en kunnen we tijdig bijsturen.
De opbouw van de rapportage is gelijk aan de opbouw van de begroting 2018 inclusief de vastgestelde begrotingswijzigingen.
Per programma wordt een financieel overzicht gepresenteerd met daarin een kolom begroting (incl. begrotingswijzigingen), realisatie 1e halfjaar,
verplichtingen 2e halfjaar (getekende contracten, bestellingen), verwachtingen 2e halfjaar (o.a. doorrekening salarissen), prognose 2018 en uiteindelijk
geprognosticeerd saldo 2018.
Vervolgens worden de financiële gegevens toegelicht.

Prognose resultaat
Deze rapportage sluit in totaal met een verwacht positief resultaat van € 775.091.
Prognose resultaat 2018
Programma Omgevingsdienst
Programma Sociaal Domein
Programma Bedrijfsvoering #
Programma Bestuur & Organisatie
Totaal

-/- € 479.365
-/- € 4.211
+/+ €1.273.609
-/- € 14.942
€ 775.091

# Bij het programma Bedrijfsvoering betreft de € 1.273.609 voordelig het geschoonde resultaat, exclusief de post “WAN Telecom (telefonie)” (bij het
opmaken van de jaarrekening 2018 vindt verrekening met de moedergemeenten plaats) en “DIV Projectenkalender” (verloopt via de balanspost I&A
Projectenkalender 2015/2016).
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2.1 Programma Omgevingsdienst

Begroting 2018 na
wijziging

1. OMGEVINGSDIENST
Omgevingscommissie
Externe adviseurs
Inhuur flexibele schil
Proceskosten
Totaal lasten Vergunningen

€
€
€
€
€

Toezicht & Handhaving

Autokosten
Afschrijving auto's
Totaal lasten Toezicht & Handhaving

€
€
€

12.000 €
9.138
21.138 €

4.858

Kosten personeel
Doorbelasting Bestuur en Organisatie
Totaal lasten Personeel

€
€
€

4.556.204 €
12.988
4.569.192 €

2.172.950

€

Totale lasten
Bijdrage gemeenten

UP 2018

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

€
€
€
€
€

Verplichtingen
2e halfjaar

Vergunningen

Personeel

60.000
50.000
385.949
10.000
505.949

Realisatie 1e
halfjaar

7.760
21.025
750.442 €
1.252
780.479 €

Verwachtingen
2e halfjaar

€
€
888.430 €
€
888.430 €

52.000
28.500
267.028
7.500
355.028

Prognose 2018

€
€
€
€
€

59.760
49.525
1.905.900
8.752
2.023.937

Saldo 2018

€
€
€
€
€

240
475
-1.519.951
1.248
-1.517.988

€
€
- €

7.242 €
9.138 €
16.380 €

12.100 €
9.138 €
21.238 €

-100
-100

2.172.950 €

€
€
- €

2.101.555 €
12.988 €
2.114.543 €

4.274.505 €
12.988 €
4.287.493 €

281.699
281.699

5.096.279 €

2.958.287 €

888.430 €

2.485.951 €

6.332.668 €

-1.236.389

€
€
€

1.664.841 €
1.997.003 €
1.267.175 €

817.582
981.044
622.240

€

€
4.929.019 €

140.190
2.561.056 €

€
€
€
€
€
- €

847.259
1.015.959
644.935
250.000
35.810
2.793.963

€
€
€
€
€
€

1.664.841
1.997.003
1.267.175
250.000
176.000
5.355.019

€
€
€
€
€
€

-250.000
-176.000
-426.000

- €

€
€
€
- €

113.518
170.640
46.866
331.024

€
€
€
€

113.518
170.640
46.866
331.024

€
€
€
€

-113.518
-170.640
-46.866
-331.024

101.490
46.268
19.502
167.260

€
€
€
€

101.490
46.268
19.502
167.260

€
€
€
€

-

4.858 €

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Totaal

€

- €

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Totaal

€
€
€
€

101.490
46.268
19.502
167.260 €

- €

€
€
€
- €

Totale baten

€

5.096.279 €

2.561.056 €

- €

3.292.247 €

5.853.303 €

-757.024

Geraamd saldo

€

- €

397.231 €

888.430 €

-806.296 €

479.365 €

-479.365

Bijdrage VVGB
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Toelichting programma Omgevingsdienst
De MER-OD ontvangt van de opdrachtgevers middelen ter uitvoering van de in het Uitvoeringsprogramma vastgelegde/afgesproken taken. Deze middelen
betreffen onder andere reguliere bijdragen gemeenten (p-kosten OD), Vvgb-budget, UP enz.
Situatie 1e halfjaar 2018
Vergunningverlening Wabo
De MER-OD ziet zich vanaf eind 2016 geconfronteerd met een enorme toename van het aantal aanvragen omgevingsvergunning (activiteit bouwen). Er is
sprake van een economische opleving en ook in de bouwsector is deze opleving nadrukkelijk waarneembaar. In het Uitvoeringsprogramma 2018 is met deze
economische trend en de daarvan afgeleide sterke toename van het aantal bouwplannen en ruimtelijke initiatieven rekening gehouden. De ramingen voor
2018 zijn bepaald op grond van de werkelijke aantallen/workload 2017. Deze ramingen worden echter alweer ruim overtroffen. De aantallen
vergunningaanvragen in 2018 (1e halfjaar) overtreffen ruimschoots de in het Uitvoeringsprogramma 2018 geraamde aantallen. Extrapolatie naar geheel
2018 op basis van de huidige gegevens resulteert in toenames t.o.v. het Uitvoeringsprogramma van 30% (Maasgouw), 35% (Echt-Susteren) en 10%
(Roerdalen).
In het verlengde van de extra werkzaamheden die deze toename aan vergunningsaanvragen met zich meebrengt voor de vergunningverleners binnen de
MER-OD heeft dit ook consequenties voor de werkvoorraad van alle specialisten die moeten adviseren over de aangevraagde vergunningen. Denk hierbij
aan bodem, geluid, externe veiligheid, groen/ecologie en archeologie/cultuurhistorie.
Bouwtoezicht
Deze toename aan omgevingsvergunningen leidt direct tot een toename van het benodigde bouwtoezicht. Er moeten immers meer bouwplannen worden
gecontroleerd. Dit ligt in het verlengde van de bestuurlijke afspraken die in 2017 zijn gemaakt en opnieuw zijn geborgd in het Uitvoeringsprogramma 2018.
Ter toelichting: er is samen met de verantwoordelijke portefeuillehouders in 2017 kritisch gekeken naar de wijze waarop het bouwtoezicht tot en met 2016
steeds is uitgevoerd. Uitkomst van dit bestuurlijk overleg is geweest dat het bouwtoezicht zich slechts richt op de risicovolle bouwwerken. Deze methodiek
is aldus opgenomen in het Uitvoeringsprogramma 2018 en wordt daarmee ook in 2018 voortgezet.
Vergunningverlening APV/bijzondere wetten
Het economische herstel is ook – in de lijn van 2017 – nog steeds zeer nadrukkelijk merkbaar in het aantal vergunningen dat momenteel wordt aangevraagd
voor evenementen en horeca-activiteiten. Ondanks de gerealiseerde deregulering in de APV’s van de gemeenten neemt dit aantal opnieuw toe (Maasgouw
en Roerdalen). Extrapolatie naar een heel jaar 2018 op basis van de huidige gegevens resulteert in toenames t.o.v. het Uitvoeringsprogramma van 33%
(Maasgouw), -4% (Echt-Susteren) en 31% (Roerdalen). De komende tijd worden deze verschillen nader geanalyseerd en toegelicht.
Dienstverlening
Een belangrijke tendens – eveneens voor een groot deel toewijsbaar aan de economische opleving in bouw-, evenementen- en horecasector – is het sterk
toegenomen aantal klantcontacten (met name telefonisch en digitaal). Extrapolatie naar een heel jaar 2018 op basis van de huidige gegevens resulteert in
toenames t.o.v. het Uitvoeringsprogramma van 15% (Maasgouw), 11% (Echt-Susteren) en 13% (Roerdalen).
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Financiële consequenties toename werkaanbod
De MER-OD organiseert flexibel. Er wordt zoveel mogelijk ingespeeld op de fluctuaties in de ‘markt’. Bij een hoog werkaanbod betekent dit veel inzet van
flexibele schil. Die flexibele schil is duur. Er zijn momenteel reeds uurtarieven (voor bijv. een vergunningverlener bouwen) aan de orde van € 85. Om deze
hoge kosten te reduceren, maakt de MER-OD – daar waar het werk zich daarvoor leent – zoveel mogelijk gebruik van de inzet van werkervaringsplekken.
Ook door uit te gaan van werkelijke netto productieve uren per medewerker (vaak boven 1400 uur gelegen) worden de kosten voor de opdrachtgevers
beperkt. Immers, hoe meer werkzame uren kunnen worden gegenereerd binnen de MER-OD, hoe minder snel aan inzet van flexibele schil wordt
toegekomen. Tot slot worden de kosten bij de MER-OD (en daarmee de kosten voor de opdrachtgevers) gereduceerd door het genereren van inkomsten.
Door het uitvoeren van specialistische werkzaamheden voor andere gemeentelijke partners in de RUD, en door de inkomsten uit de MER-Academie, wordt
het financiële resultaat van de MER-OD en daarmee dat van haar opdrachtgevers gunstig beïnvloed.
Dit maakt dat de werkelijke extra kosten voor de MER-OD als gevolg van het zeer hoge werkaanbod voor 2018 naar verwachting beperkt zullen blijven tot €
480.000. Zie ook onderstaande afbeelding.
Werkelijke meerkosten 2018 per gemeente (naar verwachting op basis van extrapolatie situatie per juni 2018):
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Meerkosten maar ook meeropbrengsten
Voor een groot deel van de beschreven extra werkzaamheden worden legeskosten geheven. Meer vergunningen leidt tot meer legesinkomsten voor de
gemeenten. Extrapolatie leidt ook hier tot de vaststelling dat er bij de drie MER-gemeenten (ver) boven de ramingen zal worden uitgekomen
Meerkosten DIV (Bedrijfsvoering)
De toename van het werkaanbod leidt niet alleen tot meer werk bij de OD, maar ook tot meer werk bij DIV. Om een aanvraag te kunnen behandelen heeft
de OD stukken nodig vanuit het archief. De archiefstukken worden door DIV opgezocht, ingescand en geregistreerd zodat de OD deze digitaal beschikbaar
krijgt.
Doordat er meer aanvragen zijn dan waarvan is uitgegaan bij het bepalen van de benodigde formatie, zijn er 3 fte DIV extra nodig voor een bedrag van
€ 180.000. Dit is ook benoemd in het voorstel digitalisering dossiers Omgevingsdienst, waarover in het DB d.d. 25 juni 2018 besluitvorming heeft
plaatsgevonden.
Benodigde additionele financiering
De gecalculeerde meerkosten ter grootte van naar verwachting € 480.000 kunnen slechts worden opgevangen indien de gemeenten de MER-OD voorzien
van extra financiële middelen. De beschreven extra werkzaamheden zijn aan de orde voor elke MER-gemeente.
Daarnaast is voor 2018 € 180.000 nodig is om de extra werkzaamheden bij MER-BV (DIV) te kunnen uitvoeren. De benodigde bedragen vanaf 2019 zijn
afhankelijk van besluitvorming inzake digitalisering dossiers Omgevingsdienst.
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2.2 Programma Sociaal Domein

Begroting 2018 na
wijziging

2. SOCIAAL DOMEIN
Zorg

Realisatie 1e
halfjaar

Kosten personeel
Kosten overig
Totaal

€

1.762.200 €

823.882

€

1.762.200 €

Participatie

Kosten personeel
Kosten overig
Totaal

€
€
€

Algemeen / Staf

Kosten personeel Staf
Kosten personeel algemeen
Totaal

Overig

Implementatiebudget
Doorbelasting Bestuur en Organisatie
Totaal

Totale lasten
Bijdrage gemeenten

Totale baten
Geraamd saldo

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Bijdrage WSP
SWT Roerdalen
SWT Maasgouw
SWT Echt-Susteren
Inzet generalisten Maasgouw
Participatie statushouders Maasgouw
Aanvalsplan Maasgouw
Detachering Echt-Susteren
Diverse baten

Verplichtingen Verwachtingen Prognose 2018
2e halfjaar
2e halfjaar

Saldo 2018

€

829.496 €

1.653.378 €

108.822

823.882 €

- €

829.496 €

1.653.378 €

108.822

2.079.600 €
123.393 €
2.202.993 €

1.031.409
63.589 €
1.094.998 €

€
4.250 €
4.250 €

1.135.916 €
5.000 €
1.140.916 €

2.167.325 €
72.839 €
2.240.164 €

-87.725
50.554
-37.171

€
€
€

421.500 €
793.488 €
1.214.988 €

211.220
344.919 €
556.139 €

€
368.286 €
368.286 €

213.280 €
526.560 €
739.840 €

424.500 €
1.239.765 €
1.664.265 €

-3.000
-446.277
-449.277

€
€
€

192.544 €
12.988
205.532 €

56.518 €
56.518 €

66.215 €
€
66.215 €

-11.520 €
12.988 €
1.468 €

111.213 €
12.988 €
124.201 €

81.331
81.331

€

5.385.713 €

2.531.537 €

438.751 €

2.711.720 €

5.682.008 €

-296.295

€
€
€
€

1.358.093
2.444.134
1.397.275
33.000

629.257
1.132.062
646.933
25.002
15.275
14.353

€

62.476

€
€
€

€
€
€
€
€
€

61.000 €
13.235 €
5.369.213,00 €

15.512
29.283
2.507.677,00 €

16.500,00

23.860,00

€
€
€
€
€
€
€

438.751,00

728.836
1.312.072
750.342
73.998
44.544
37.236
18.100

€
60.000
€
81.432
€
46.500
€
560
€ 3.153.620,00
-441.900,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.358.093
2.444.134
1.397.275
99.000
59.819
51.589
18.100
60.000
81.432
62.012
29.843
5.661.297,00
20.711,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-66.000
-59.819
-51.589
-18.100
62.476
-60.000
-81.432
-1.012
-16.608
-292.084,00
-4.211,00
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Toelichting programma Sociaal Domein
Op totaal SD-niveau is de prognose dat er een klein tekort, ongeveer € 4.000,= zal zijn aan het einde van 2018. Aangetekend dient te worden dat het een
hectisch jaar is waarbij we met een aantal facetten rekening moeten houden.
Er was op de eerste plaats weinig mogelijkheid tot sturing. Hiertoe zijn inmiddels intern afspraken gemaakt, zodat we eerder en beter inzicht hebben in het
verloop van de realisatie ten opzichte van de begroting.
Daarnaast houdt dit ook verband met het feit dat het uitvoeringsprogramma nu (pas) bestuurlijk vastgesteld kan worden. Uiteraard willen we in de
toekomst dat het uitvoeringsprogramma voorafgaand aan het betreffende jaar is vastgesteld zodat er geen discussie meer over kan ontstaan. Daarnaast
hebben we dan ook eerder inzicht in de aanvullende projecten die het sociaal domein voor de moedergemeenten uitvoert. Deze aanvullende inkomsten
kunnen dan eerder geraamd worden, zodat we daar op kunnen sturen in de uitvoering.
In deze prognose zijn de extra (niet begrote) baten voor inzet sociale wijkteams (€ 67.000), geheel jaar WSP (€ 66.000), aanvalsplan Maasgouw (€ 81.000) en
participatie statushouders Maasgouw (€ 60.000) meegenomen. Voor het WSP en het aanvalsplan worden inmiddels mensen ingezet. Voor het SWT is
facturatie van uren achteraf en dus lastiger te bepalen. De lasten voor het WSP zijn met eenzelfde bedrag verhoogd onder participatie, kosten personeel. De
lasten voor de SWT’s zijn ondergebracht bij Algemeen / staf, kosten personeel algemeen. Hetzelfde geldt voor de lasten inzake het aanvalsplan Maasgouw
en participatie statushouders Maasgouw
In het verlengde daarvan is op de derde plaats noodzakelijk dat we de reguliere werkzaamheden van het sociaal domein onderscheiden van de projecten.
Deze lopen in de diverse verantwoordingsoverzichten te zeer door elkaar waardoor de cijfers moeilijk te analyseren en te verantwoorden zijn. We gaan hier
in 2018 nog actie op ondernemen om dit richting de toekomst te verbeteren.
Op de vierde plaats hebben we in 2018 extra middelen ontvangen van € 383.000 om de werkdruk in de going concern te verminderen alsmede de basis
verder op orde te brengen. Deze middelen hebben we lopende 2018 aan de begroting toegevoegd en zijn in het halfjaar resultaat opgenomen. Dit bedrag is
toegevoegd onder de post algemeen/staf bij kosten personeel algemeen.
Het huidige resultaat is gebaseerd op de realisatie van het eerste halfjaar daarnaast is rekening gehouden met de reeds openstaande verplichtingen. Als
laatste is er op basis van verwachtingen gekeken naar inzet van middelen.
We gaan de komende weken intern bezien of er bijgestuurd moet worden om de beheersbaarheid voor medewerkers juist op die terreinen te vergroten.
Als we hierop moeten interveniëren zullen we dat doen, rekening houdend met eventuele extra kosten.
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2.3 Programma Bedrijfsvoering

3. BEDRIJFSVOERING
Bedrijfsvoering I&A

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

Begroting 2018 na
wijziging
€
437.790
€
18.000
€
491.500
€
14.800
€
9.000
€
542.000
€
614.000
€
1.078.500
€
39.000
€
90.000
€
373.637
€
37.500
€
197.160
€
12.988
€
3.955.875

Realisatie 1e
Verplichtingen Verwachtingen
halfjaar
2e halfjaar
2e halfjaar
€
363.106
€
123.000
€
12.818
€
305.382
€
184.618
€
6.791
€
4.243
€
20.577
€
-4.224
€
64.642
€
93.358
€
259.788
€
291.212

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

486.106
12.818
490.000
11.034
16.353
158.000
551.000
142.272
19.665
37.500
197.160
12.988
2.134.896

Saldo 2018
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-48.316
5.182
1.500
3.766
-7.353
384.000
63.000
1.078.500
39.000
-52.272
353.972
1.820.979

6.689.224 €
413.401 €

-302.269

€
€
€
€

105.511 €
19.665
1.976
136.467

€

1.296.723 €

€
€
€
36.761 €

€

6.386.955 €

3.308.835 €

3.281.389 €

€

415.000 €

171.401 €

10.000 €

99.000 €
€
232.000 €

Totaal lasten BV Algemeen

€

6.801.955 €

3.480.236 €

3.291.389 €

331.000 €

7.102.625 €

-300.670

Totale lasten

€

10.757.830 €

4.776.959 €

3.328.150 €

1.132.412 €

9.237.521 €

1.520.309

€
€
€

3.279.647 €
4.292.406 €
3.087.203 €

1.561.601
2.059.649
1.484.128

Totale baten

€
€
€

15.500
99.575
10.774.331,00 €

Geraamd saldo

€

-16.501,00 €

Totaal lasten BV I&A
Bedrijfsvoering Algemeen

Bijdrage gemeenten

Loonkosten bedrijfsvoering+overige
personeelskosten en opleidingen
Implementatiebudget 2018

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Achterstanden archief (Maasgouw)
Transitiebudget
Inzet reserve leaselasten/zaaksysteem

5.105.378,00 €

36.761

Prognose 2018

-

35.524
60.693
12.988
801.412

€
1.718.046
€
2.232.757
€
1.603.075
€
55.000
€
15.500
€
99.575
€ 5.723.953,00

€
€
€
€
€
€
€

-328.419,00 € 3.328.150,00 € -4.591.541,00 €

3.279.647
4.292.406
3.087.203
55.000
15.500
99.575
10.829.331,00

1.599

€
€
€
€
€
€
€

-55.000
-55.000,00

-1.591.810,00 €

1.575.309,00
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Toelichting programma Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering – I&A bestaat uit de reguliere I&A budgetten voor de ondersteuning van het Servicecentrum MER en de structurele kosten van de 4de
omgeving (project MER I&A-14 van de projectenkalender 1.0). Uit de cijfers is te herleiden dat er een overschot op de reguliere I&A budgetten is. Dit is te
verklaren omdat een deel van het begrote bedrag is gebaseerd op de structurele kosten die voortvloeien uit de projecten van projectenkalender 1.0 en de
implementatie van het nieuwe telefonie concept. Deze projecten zijn in de tijd vooruit geschoven en starten dus later/zijn later gestart waardoor er in 2018
een overschot is op een aantal structureel begrote posten. Dit overschot op de posten “Applicaties onderhoud t/m Leasekosten” bedraagt +/- € 400.000.
Een groot deel van dit overschot wordt veroorzaakt door de post WAN-verbindingen (‘darkfiberverbindingen’). Het begrote bedrag ad € 542.000 was
gebaseerd op ervaringscijfers van andere samenwerkingsverbanden (‘list prices’). De SC-MER aanbesteding is zeer positief uitgevallen met als resultaat
(structureel) ruim € 300.000 minderlasten dan begroot.
Dit overschot bij Bedrijfsvoering – ICT (€ 400.000) wordt in 2018 aangewend voor een tweetal onderwerpen:
 Niet begrote, veelal ICT gerelateerde kosten en inhuur (€ 325.000) van o.a. implementatie e-facturering, privacy coördinator, een teamleider a.i.,
een LEAN consulent, maar ook om bijvoorbeeld financieel bij te springen op inhuur systeembeheer. Door krapte op de arbeidsmarkt rijzen de
prijzen voor inhuur op ICT gebied de pan uit.
 Voorbereidend onderzoek (inventarisatie omvang archieven) en voorbereiden/begeleiden Europese aanbesteding voor het project ‘versnelde
digitalisering’, zijnde een bedrag van € 75.000
Voor wat betreft de post WAN Telecom (“telefonie”) wordt bij het opmaken van de jaarrekening 2018 de balans opgemaakt en vindt verrekening met de
moedergemeenten plaats.
Projectenkalender 2.0 (2017-2018) zal ook in 2018 niet worden opgestart. Dit bedrag zal terugvloeien naar de moedergemeenten (€ 1.117.500).
Naar aanleiding van het PWC-rapport dat in opdracht van de gemeente Echt Susteren is opgesteld, bereidt I&A momenteel een notitie voor waarin de
projecten uit PK 2.0, maar ook nieuwe ontwikkelingen in den lande incl. nieuwe wet- en regelgeving op een rij worden gezet. I&A zal hier vanuit de
vakinhoud over adviseren, maar de moedergemeenten zullen gezamenlijk keuzes moeten maken over het al dan niet uitvoeren van
werkzaamheden/projecten en de prioritering daarvan.
Loonkosten bedrijfsvoering bestaat uit de ‘loonkosten bedrijfsvoering’ en ‘overige personeelskosten en opleidingen’; de extra middelen ad € 406.000 (o.a. €
250.000 vervanging bij ziekte) ontvangen bij BW 2018-4 zijn toegevoegd aan deze post. Geprognosticeerd sluit deze post met een tekort van € 302.000
voornamelijk veroorzaakt door het cluster DIV. Enerzijds is er aanzienlijk extra inzet nodig van DIV medewerkers ten behoeve van de extra opvragingen OD
(zie “meerkosten DIV” bij het programma Omgevingsdienst), anderzijds is er extra DIV inzet nodig vanwege de vertraging van het project Zaakgericht
Werken SD. De gemeente Maasgouw draagt € 55.000 bij in dit tekort, vanuit de inzet bij het wegwerken van de achterstanden archief Maasgouw.
Middels een begrotingswijziging wordt verder hiervoor € 240.000 aanvullend budget (€ 180.000 opvragingen OD / € 60.000 archiefdozen SD) aan de
moedergemeenten gevraagd.
Ten laste van het Implementatiebudget verwachten we over heel 2018 een verdeling van de kosten naar opleidingen (€ 170.000), organisatieontwikkeling
(zowel team- als MT-ontwikkeling; € 80.000), procesbeschrijvingen (€ 30.000), transitiekosten (€ 60.000) en inhuur specialistische kennis (€ 70.000).
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2.4 Programma Bestuur & Organisatie

Begroting 2018 na
wijziging

4. BESTUUR & ORGANISATIE

€

Verplichtingen Verwachtingen Prognose 2018
2e halfjaar
2e halfjaar

€
€
€

15.000 €
€
10.200 €
210.000
227.023 €

122.255,00

Totaal lasten

€

462.223 €

140.524,00 €

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Doorbelasting OD/SD/BV

€
€
€
€

276.291 €
89.031 €
57.937 €
38.964

131.407,50
35.430,50
23.217,00

Totale baten

€

462.223,00 €

Geraamd saldo

€

Bijdrage gemeenten

Accountantskosten
Fiscaliteiten
Communicatie / Organisatie
Huur Heel
Loonkosten B&O

Realisatie 1e
halfjaar

-

€

8.820,00
8.457,00
992,00

€
6.180,00 €
€
20.000,00 €
€
9.208,00 €
€ 210.000,00 €
€
91.253,00 €
- € 336.641,00 €

€ 144.883,50 €
€
53.600,50 €
€
34.720,00 €
€
38.964,00 €

15.000,00
28.457,00
10.200,00
210.000,00
213.508,00

Saldo 2018

€
€
€
€
€

-28.457,00
13.515,00

477.165,00 €

-14.942,00

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

€
€
€
€

-

190.055,00 €

- €

272.168,00 €

462.223,00 €

-

-49.531,00 €

- €

64.473,00 €

14.942,00 €

-14.942,00

Toelichting programma Bestuur & Organisatie
Voor wat betreft het programma Bestuur & Organisatie zijn er behalve de post “Fiscaliteiten” geen bijzonderheden. De uitgaven inzake “Fiscaliteiten”
betreffen o.a. advisering inzake BTW- en VPB-aangelegenheden.
Gelet op de mogelijk conflicterende belangen, die BTW en VPB voor de GR-MER met zich kunnen meebrengen, zal dit jaar ook nog een integraal fiscaal
advies hieraangaande worden gevraagd.
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conceptbesluitenlijst Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
Locatie: Kasteel Aerwinkel, Aerwinkelallee 1, 6061 Posterholt
Woensdag 11 juli 2018
13:00 -17.00 uur
Aanwezig:
Gemeente Maasgouw:
S. Strous (voorzitter), J. Lalieu (afgemeld) C. Peters, M. Wilms, T. Snijckers (afgemeld)
Gemeente Echt-Susteren:
J. Hessels, P. Pustjens, G. Frische (afgemeld), P. Ruijten, H. Meuwissen, M. Bruijsten (afgemeld)
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
Aanwezig op de publieke tribune: 2 personen

Algemeen Bestuur
1. Gezamenlijke lunch + voorstelronde AB-leden
2. Opening
3. Agenda
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
4. Aanwijzen DB-leden
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.
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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5. Aanwijzen voorzitter van de GR MER, tevens voorzitter van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks
Bestuur
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.
Het AB besluit:
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. Coalitieprogramma’s van de drie gemeenten toegelicht
De gemeenten lichten hun coalitieprogramma’s toe. Peter Pustjens licht het programma van EchtSusteren toe Carla Peters en Stef Strous lichten het programma van Maasgouw toe en Jan den Teuling
verzorgt de toelichting van het coalitieprogramma van Roerdalen.
7. Jaarrekening 2017
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.
Het AB besluit:
De jaarrekening 2017 vast te stellen.
8. Begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022
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”.
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N.a.v. discussie besluit het AB om de commentaren gewijzigd vast te stellen. Deze wijziging heeft
betrekking op 4.2.reactie op de zienswijzen Roerdalen. De reactie 2b. wordt aangevuld met: De
evaluatie van de sturing van het Servicecentrum zal plaatsvinden en worden afgerond in 2019. De
reactie 2c. wordt gewijzigd in: we werken toe naar één integrale begroting.
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.
Het AB besluit:
1. De begroting 2019, meerjarenraming 2020-2022 vast te stellen;
2. De “Commentaren Zienswijzen Begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022
deelnemende gemeenten Servicecentrum MER –gewijzigd- vast te stellen;
3. De gewijzigde “Commentaren Zienswijzen Begroting 2018 en meerjarenraming 2020-2022
deelnemende gemeenten Servicecentrum MER” aan de raden van de deelnemende
gemeenten te zenden.
9. Begrotingswijziging 2018-3, tevens 2019-1 en Begrotingswijziging 2018-4, tevens 2019-2
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.
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.
10. Besluitenlijsten:
Het AB besluit:
De besluitenlijst AB 13 december 2017 vast te stellen.
11. Rondvraag
- Jan Smits vraagt aandacht voor het nieuwe omgevingsloket.
- Anne-Marie Rooskens vraagt aandacht voor het digitaal DB. Het DB geeft aan akkoord te zijn met
het besluit dat voorligt in het digitale DB.
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