Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
Woensdag 3 juli 2019, 13.30-14:30 uur
Gezamenlijke lunch 13.00-13.30 uur
Bijeenkomst Algemeen Bestuur 13.30-14.30 uur
Locatie:
Gemeentehuis Echt-Susteren, Nieuwe Markt 55 te Echt, ruimte Susteren
Genodigden:
Gemeente Maasgouw:
S. Strous (voorzitter), J. Lalieu, C. Peters, M. Wilms (afgemeld), T. Snijckers
Gemeente Echt-Susteren:
J. Hessels (afgemeld), P. Pustjens, G. Frische, P. Ruijten, H. Meuwissen, M. Bruijsten
Gemeente Roerdalen:
M. de Boer-Beerta, E. Cuijpers (afgemeld), J. den Teuling, J. Smits
Directie:
G. van Balkom, J. L’Ortije, W. Ploeg
Directiesecretaris:
A. Rooskens
Bijeenkomst Algemeen Bestuur
13.30-14.30
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2.

Agenda

Bijlagen

2.1

Voorstel:
Vaststellen van de agenda.
3.

Voorstellen interim-directeur

3.1

Samenvatting:
Het DB heeft op 27 mrt jl. besloten een interim-directeur voor het
Servicecentrum MER te werven.
De interim directeur stelt zich voor aan het Algemeen Bestuur.
4.

Jaarrekening 2018

4.1 t/m 4.6

Samenvatting:
Net zoals elke overheidsorganisatie stelt het Servicecentrum MER na
afloop van elk kalenderjaar een jaarrekening op. De jaarrekening laat
zien of de voor 2018 gestelde doelen zijn gehaald. De jaarrekening sluit
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met het resultaat € 0. Met het vaststellen van de jaarrekening 2018
wordt impliciet decharge verleend aan het Dagelijks Bestuur.
Voorstel:
Het AB besluit:
1. De jaarrekening 2018 vast te stellen;
2. Kennis te nemen van het rapport van bevindingen van de
accountant.
5.

Begrotingswijziging 2019-4

5.1 t/m 5.3

Samenvatting:
Op 11 april 2019 heeft het DB ingestemd met de begrotingswijzigingen
2019-4. Deze is voor zienswijzen voorgelegd aan de raden van de
deelnemende gemeenten. De gemeenteraden hebben geen
zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt om de begrotingswijziging
2019-4 vast te stellen en dit besluit aan de raden van de deelnemende
gemeenten mede te delen.
Voorstel:
Het AB besluit:
1. De begrotingswijziging 2019-4 vast te stellen;
2. Dit besluit aan de raden mede te delen in de brief over de
commentaren op de zienswijzen begroting 2020.
6.

Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023

6.1 t/m
6.10

Samenvatting:
Het AB stelt conform artikel 34, lid 1, van de WGR de begroting vast. De
ontwerpbegroting voor het jaar 2020 is opgesteld. Hierin is ook het
meerjarenperspectief 2021-2023 opgenomen. Op 11 april 2019 heeft
het DB ingestemd met de ontwerpbegroting. Deze is daarna voor
zienswijzen voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten.
De raden van alle drie de gemeenten hebben zienswijzen ingediend. De
zienswijzen en de reacties daarop hebben wij vervat in de
“Commentaren Zienswijzen Begroting 2020 en meerjarenraming 20212023 deelnemende gemeenten Servicecentrum MER”. Voorgesteld
wordt de begroting en meerjarenraming en de commentaren vast te
stellen en de commentaren ter informatie aan de raden van de
deelnemende gemeenten toe te zenden. De begroting 2020 kan nu
door het AB worden vastgesteld.
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Voorstel:
Het AB besluit:
1. De begroting 2020, meerjarenraming 2021-2023 vast te stellen;
2. De “Commentaren Zienswijzen Begroting 2020 en
meerjarenraming 2021-2023 deelnemende gemeenten
Servicecentrum MER vast te stellen;
3. De “Commentaren Zienswijzen Begroting 2020 en
meerjarenraming 2021-2023 deelnemende gemeenten
Servicecentrum MER” aan de raden van de deelnemende
gemeenten te zenden.
7.

Gunning accountantsdiensten boekjaar 2019-2022

7.1 t/m 7.4

Samenvatting:
Het contract met de huidige accountant loopt af. Het Servicecentrum
MER dient voor de volgende periode een nieuw contract aan te gaan.
Het Servicecentrum volgt hierbij de besluitvorming van de gemeenten
Maasgouw en Roerdalen. Deze gemeenten hebben, net zoals het
Servicecentrum MER besloten om af te wijken van de reguliere
aanbestedingsprocedure en een enkelvoudige procedure met BDO
accountants op te starten. BDO heeft een offerte ingediend.
Voorgesteld wordt de accountantsdiensten te gunnen aan BDO
accountants voor de boekjaren 2019-2022.
Voorstel:
Het AB besluit:
1. Het accountantskantoor BDO aan te wijzen als accountant voor
de controle van de jaarrekening over de boekjaren 2019, 2020 ,
2021 en 2022.
2. De financiële middelen à € 9.250 die hiervoor extra structureel
nodig zijn op te nemen in Begrotingswijziging 2019-5.
8.

Informatie- en Archiefbeheer voor MER gemeenten en GR
Servicecentrum MER

8.1 t/m 8.4

Samenvatting:
De Archiefverordening GR MER 2019 en de Beheerregeling
Informatiebeheer GR MER 2019 zijn door het Algemeen Bestuur GR
MER vast te stellen regelingen.
De verordening en de regeling leggen vast een verplicht Strategisch
Informatie Overleg (SIO) en een verplicht tweejaarlijks horizontaal
toezicht (conform de Wet generiek toezicht) op het informatie- en
archiefbeheer. We stellen een gemeenschappelijk SIO in om het
toezicht te versterken.
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Voorstel:
Het AB besluit:
1. De Archiefverordening Gemeenschappelijke Regeling MER 2019
vast te stellen;
2. De Beheerregeling Informatiebeheer Gemeenschappelijke Regeling
MER 2019 vast te stellen.
9.

Besluitenlijsten

9.1

Voorstel:
Het AB besluit:
1. de besluitenlijst AB d.d. 27 maart 2019 vast te stellen.
10.

Rondvraag
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Memo Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
Onderwerp
Datum
behandeling
Kenmerk
Afdeling
Opsteller

Kennismaken interim directeur Servicecentrum MER
3 juli 2019

Concernstaf
Anne-Marie Rooskens

Inleiding
Het AB heeft op 27 maart jl. besloten om een interim directeur Servicecentrum MER te werven. In de
AB vergadering van 3 juli stelt de interim-directeur zich voor.
In april 2019 heeft het Dagelijks Bestuur besloten om een search bureau de opdracht te geven tot de
werving van de interim directeur en hiervoor offertes op te vragen. Het Dagelijks Bestuur heeft
Bestman B.V. de opdracht gekregen te ondersteunen bij het opstellen van de definitieve
profielschets en het werven en selecteren van de interim-directeur SC-MER.
Wervingsprofiel
Na gesprekken met de selectiecommissie en de adviescommissie is het oorspronkelijke
wervingsprofiel aangescherpt:
Als directeur a.i. bent u de sturende factor van het SC-MER en heeft u als doel het
ontwikkelingstraject waarin het SC-MER zit, gedreven voort te zetten en de kwaliteit van de SC-MERorganisatie te borgen.
U versterkt de samenwerking en verbinding tussen de drie afdelingen binnen SC-MER en tussen SCMER en de ambtelijke organisaties van de drie deelnemende gemeenten. U bent verantwoordelijk
voor de financiële koers en onderhoudt de strategische klantcontacten met de deelnemende
gemeenten.
Samen met uw MT leden, die zichtbaar en aanspreekbaar dienen te zijn voor de medewerkers, bent
u het gezicht van het SC-MER. Dit doet u als inspirator en door te bouwen aan het vertrouwen in de
organisatie.
De ingezette ontwikkelingen dienen te worden doorgezet. Dit betekent enerzijds het borgen en
(constant) scherpstellen van de doorontwikkeling van het concept en anderzijds de ingezette
ontwikkelingen op het gebied van mens, cultuur, processen en systemen door te zetten.
Met de OR onderhoudt u regelmatig contact over de ontwikkelingen.
Vanuit de visie op de vakinhoudelijke dienstverlening door het SC-MER, stuurt u op de processen van
het SC-MER. Hierin bent u een kritische succesfactor.
Prfessionals in service dichtbij

Kandidatenprofiel
· Ervaren verandermanager die mensen in beweging zet en de samenhang in de organisatie kan
verstevigen;
· Academisch werk- en denkniveau;
· Managementervaring als eindverantwoordelijke;
· Goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
· Aantoonbaar succesvol geweest in eerdere posities;
· Kennis van en ervaring met bedrijfsvoering en bedrijfsvoeringprocessen;
· Bedrijfskundige ervaring;
· Per direct beschikbaar.
U bent een inspirator en verandermanager. U bent een positieve aanjager die vanuit professionele
fermheid en integriteit de confrontatie durft aan te gaan. U bent autonoom zonder het
klantperspectief te verliezen én hebt een antenne voor het politieke domein. U ontwikkelt en
vertolkt een duidelijke visie door interne en externe ontwikkelingen te combineren met eigen
inzichten en ervaring.
U bent een transparant leider die boven het (sub)optimale belang/resultaat van het SC-MER uit weet
te stijgen om het belang van de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen te dienen.
U voelt u prettig in een rol waarbij u uw visie overtuigend moet overbrengen op anderen.
U treedt daarbij op als ambassadeur van het SC-MER in een politiek-bestuurlijk complexe omgeving.
Tenslotte opereert u binnen het managementteam en naar medewerkers als een samenbindend
leider die resultaten boekt door een mensgerichte benadering en enthousiasme.
Opdracht
Het betreft een opdracht voor 1 tot 1,5 jaar.
Kern van de opdracht is:
· aansturing van SC-MER, zowel ten aanzien van going-concern-zaken als ten aanzien van de
ontwikkeling van de organisatie;
· uitvoering geven aan de 8 opdrachten van het AB aan het DB, zoals verwoord in het
‘besluit Versnelling doorontwikkeling Servicecentrum MER’*
· over de voortgang van beide onderdelen van de opdracht driemaandelijks schriftelijk aan het DB te
evalueren en rapporteren.
* de 8 opdrachten zijn:
· de richting van de aansturing in het SC-MER door de managers van de afdelingen voor nader
advies aan de interim-directeur voor te leggen.
· een concern-controller voor SC-MER te benoemen.
· de ‘couleur locale’ in relatie tot de dienstverleningsprincipes af te bakenen.
· het opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap (OG-ON) te versterken.
· verder in te zetten op de implementatie van projectmanagement.
· verder in te zetten op de verdere ontwikkeling van uniforme stuurinformatie.
Prfessionals in service dichtbij

· te zorgen voor het oplossen van de problemen bij Bedrijfsvoering.
· ten aanzien van I&A en zaakgericht werken een diepgaander advies te vragen met de financiële
consequenties.
Selectie
Op 14 juni hebben de adviescommissies en de selectiecommissie gesprekken gevoerd met een aantal
kandidaten. Op basis hiervan heeft de selectiecommissie een kandidaat geselecteerd. Op 24 juni
2019 is het contract ondertekend met Bestman B.V. voor de detachering van de interim-directeur.

Prfessionals in service dichtbij

Voorstel Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
Onderwerp
Datum behandeling
Kenmerk
Afdeling
Opsteller

Jaarrekening 2018
3 juli 2019
Concernstaf
Anne-Marie Rooskens

Samenvatting:
Net zoals elke overheidsorganisatie stelt het Servicecentrum MER na afloop van elk kalenderjaar een
jaarrekening op. De jaarrekening laat zien of de voor 2018 gestelde doelen zijn gehaald.
De jaarrekening sluit met het resultaat € 0. Met het vaststellen van de jaarrekening 2018 wordt
impliciet decharge verleend aan het Dagelijks Bestuur.
Voorstel:
Het AB besluit:
- De jaarrekening 2018 vast te stellen;
- Kennis te nemen van het rapport van bevindingen van de accountant.
Inleiding:
De voorlopige jaarrekening is door het DB geaccordeerd op 12 april 2019 en conform artikel 34b
WGR vóór 15 april ter informatie aan de raden van de deelnemende gemeenten gestuurd, samen
met het rapport van bevindingen van de accountant. Het rapport van bevindingen bevat een
goedkeurende verklaring op het gebied van getrouwheid en rechtmatigheid.
Doel:
De jaarrekening 2018 vast te stellen.
Oplossingsrichting(en):
De jaarrekening sluit met het saldo € 0.
Niet bestede middelen zijn voorafgaand aan vaststelling van het resultaat geretourneerd aan de
deelnemende gemeenten. In totaal gaat het om € 668.289 uit de vier programma’s en verdeeld over
de drie gemeenten. Zie navolgende tabel.
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GEMEENTE
Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen

Resultaat 2018
OD
43.796
44.576
23.068

Totalen per Domein

111.440

Resultaat 2018 Resultaat 2018 Resultaat 2018
SD
BV
B& O
29.136
88.685
-928
52.468
232.974
-1.245
30.029
126.542
-812
111.633

448.201

-2.985

Totalen
Restituties
160.689
328.773
178.827
668.289

Belangrijkste constateringen per programma zijn als volgt:
Het voorlopige resultaat van het programma afdeling Omgevingsdienst is + €111.440. Door de
afdeling Omgevingsdienst worden de uitvoeringstaken belegd bij vast en tijdelijk personeel. Door de
flexibele schil kan jaarlijks aan de veranderende vraag van de deelnemende gemeenten worden
voldaan. De hoofdoorzaak van het resultaat komt door lagere kosten van de omgevingscommissie en
lagere uitgaven voor externe inhuur. Het resultaat is niet het gevolg van een lagere productie dan
geraamd. De geraamde productie, die ten grondslag lag aan de begrotingswijziging 2018-5 (extra
benodigde middelen vanwege additionele dienstverlening) is volledig gerealiseerd.
Het voorlopig resultaat van het programma afdeling Sociaal Domein is + €111.633. Het jaar 2018 was
voor de afdeling het jaar van de basis verder op orde brengen en de druk op de organisatie verminderen.
Ondanks dat zaakgericht werken nog niet operationeel is, zijn -door inzet van de hele afdeling, de
werkvoorraden teruggebracht.
Het resultaat wordt veroorzaakt door lagere uitgaven op diverse budgetten. Dit is enerzijds
veroorzaakt door sturing op doelmatigheid en anderzijds veroorzaakt door ontwikkelingen waar
nauwelijks sturing op mogelijk is zoals de invulling aan het Individueel Keuze Budget door de
werknemers en de zwangerschapsvergoedingen.
Het voorlopig resultaat van het programma afdeling Bedrijfsvoering is + €448.201. Dit wordt
veroorzaakt door een overschot op de reguliere I&A budgetten. Het begrote bedrag is gebaseerd op de
structurele kosten die voortvloeien uit de projecten van projectenkalender 2015-2016, met name project
14 “Migratie ICT infra naar de MER omgeving”. Aangezien dit project nog niet is afgerond is er een
overschot op diverse structurele posten. Dit overschot is gesaldeerd voor een tekort op de loonkosten
veroorzaakt door openstaande vacatures, langdurig ziekteverzuim en boven-formatieven.

Financiële consequenties:
Niet van toepassing.
Risico’s:
Niet van toepassing.
Vervolgproces:
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Het AB stelt conform artikel 34, lid 3, van de WGR, de jaarrekening vast over het voorafgaande jaar.
Het DB stuurt conform artikel 34, lid 4 WGR, de jaarrekening van het voorafgaande jaar binnen twee
weken na vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli naar Gedeputeerde Staten van Limburg.
Communicatie:
Over de vaststelling van de jaarrekening wordt gecommuniceerd via internet en intranet.
Voorstel:
Het AB besluit:
- De jaarrekening 2018 vast te stellen;
- Kennis te nemen van het rapport van bevindingen van de accountant.
Bijlagen:
Jaarrekening 2018 Servicecentrum MER
Rapport van bevindingen van de accountant
Brief aan de raden deelnemende gemeenten
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Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
BESLUIT
Jaarrekening 2018

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER,
Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 12 april 2019,

BESLUIT:

1. De jaarrekening 2018 vast te stellen;
2. Kennis te nemen van het rapport van bevindingen van de accountant.

Aldus besloten in de vergadering d.d. 3 juli 2019.
Het Algemeen Bestuur GR MER,

G. van Balkom
Directeur

S. Strous
Voorzitter

Prfessionals in service dichtbij

Jaarstukken Servicecentrum MER
Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen 2018

18 maart 2019
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JAARVERSLAG 2018
1. Inleiding
Op 15 oktober 2012 is deze gemeenschappelijke regeling (GR) in werking getreden. Het openbaar
lichaam van deze GR draagt de naam Servicecentrum MER.
Wij behartigen de gemeenschappelijke en afzonderlijke belangen van de gemeenten Maasgouw,
Echt-Susteren en Roerdalen voor back office dienstverlening en de bedrijfsvoering.
Wij verrichten uitvoerende taken en verzorgen of ondersteunen het operationeel beleid van de GR
MER en/of de deelnemende gemeenten op de taakvelden back office dienstverlening en
bedrijfsvoering. De colleges van de deelnemende gemeenten zijn bevoegd om taken en
bevoegdheden aan ons over te dragen.
Per 1 september 2013 is de afdeling Omgevingsdienst (OD) als onderdeel van het Servicecentrum
gestart. De overgang van vergunningen, toezicht en handhaving naar het Servicecentrum MER stelde
de deelnemende gemeenten in staat te voldoen aan door het rijk opgelegde kwaliteitsdoelstellingen.
De activiteiten, inkomsten en uitgaven van deze afdeling vindt u in deze jaarrekening terug in het
programma Omgevingsdienst.
Per 1 januari 2016 is de afdeling Sociaal Domein (SD) als onderdeel van het Servicecentrum gestart.
De overgang van WMO en participatie naar het Servicecentrum MER stelde de deelnemende
gemeenten in staat te voldoen aan de extra opdrachten die zij vanuit de landelijke overheid hebben
gekregen. De activiteiten, inkomsten en uitgaven van deze afdeling vindt u in deze jaarrekening terug
in het programma Sociaal Domein.
Per 1 juli 2017 is de afdeling Bedrijfsvoering (BV) als onderdeel van het Servicecentrum gestart. Deze
afdeling voert service-, beheer- en adviestaken uit voor de bedrijfsvoeringstaken financiën, human
resource management (HRM), informatie & automatisering en digitale informatievoorziening (DIV)
voor zowel de deelnemende gemeenten als het Servicecentrum zelf.
Inhoud en opbouw jaarrekening
Deze jaarrekening is opgesteld conform de eisen van het Besluit Begroting en Verantwoording
gemeenten (BBV), de financiële verordening en de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr). De
bijdragen zijn verdeeld volgens de met de deelnemende gemeenten overeengekomen
kostenverdeelsleutels.
Het streven is om door de deelnemende gemeenten gewenste maatschappelijke effecten te
bereiken. Over het bereiken van deze effecten wordt in de jaarrekeningen van de gemeenten
gerapporteerd. Onze diensten en producten moeten bijdragen aan het bereiken van de
maatschappelijke effecten van de gemeenten. Over de diensten en producten leggen wij
verantwoording af.
Afstemming tussen de planning en control cycli van de GR en de gemeenten is daarom essentieel,
maar is ook suboptimaal omdat onze begroting al veel eerder moet zijn opgesteld dan die van de
gemeenten. Nadere afstemming tussen begrotingen vindt plaats via de uitvoeringsprogramma’s, die
de afdelingen in overleg met de deelnemende gemeenten opstellen. Wanneer deze
uitvoeringsprogramma’s gevolgen hebben voor onze uitgaven en inkomsten, dan zal dit via een
begrotingswijziging worden verwerkt. Ook andere besluiten die financiële gevolgen hebben voor
onze begroting worden via een begrotingswijziging verwerkt. De begroting 2018 is aangepast met
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begrotingswijzingen 2018-1 tot en met 2018-5. Ook over deze wijzigingen wordt in deze jaarrekening
verantwoording afgelegd.
Deze jaarrekening kent 4 programma’s: het programma Omgevingsdienst, het programma Sociaal
Domein, het programma Bedrijfsvoering en het programma Bestuur en Organisatie. In deze
programma’s wordt antwoord gegeven op de volgende 3 vragen:
- Wat wilden we bereiken?
- Wat hebben we ervoor gedaan?
- Wat heeft het gekost?
Leeswijzer
In de hoofdstukken 3, 4, 5 en 6 komen de programma’s Omgevingsdienst, Sociaal Domein,
Bedrijfsvoering en Bestuur & Organisatie aan bod. In hoofdstuk 7 presenteren we de verplichte
paragrafen Bedrijfsvoering, Weerstandsvermogen en Risicobeheer, Onderhoud, Kapitaalgoederen en
financiering.
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2. Rekeningsaldo 2018
De jaarrekening 2018 sluit af met een saldo van € 0.
Begin 2019 is een vaststellingsovereenkomst tussen de deelnemende gemeenten en het SC MER
gesloten. Middelen die het SC MER in 2018 niet heeft benut, omdat het niet toekwam aan de
uitvoering van de taken en ontwikkelingen waarvoor die middelen waren bedoeld, zijn in mindering
gebracht op de door de deelnemende gemeenten verschuldigde financiële bijdragen.
Het resultaat met de bijbehorende restituties per programma is in het volgende overzicht
gespecificeerd.
Tabel: Overzicht restituties per programma
GEMEENTE
Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Totalen per Domein

Resultaat 2018
OD
43.796
44.576
23.068
111.440

Resultaat 2018 Resultaat 2018 Resultaat 2018
SD
BV
B& O
29.136
88.685
-928
52.468
232.974
-1.245
30.029
126.542
-812
111.633

448.201

-2.985

Totalen
Restituties
160.689
328.773
178.827
668.289

Voor een nadere specificatie van het bovenstaande wordt verwezen naar de toelichtingen van de
programma’s in hoofdstuk 3, 4, 5 en 6.
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3. Programma afdeling Omgevingsdienst
3.1

Inleiding

Sinds september 2013 verricht de afdeling Omgevingsdienst (OD) voor de deelnemende gemeenten
de vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavende (VTH-)taken op het taakveld
omgevingsrecht.

3.2

Wat wilden we bereiken?

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

3.3

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De uit te voeren werkzaamheden zijn in overleg met de deelnemende gemeenten opgenomen in het
Uitvoeringsprogramma Omgevingsdienst 2018. In 2018 is er middels kwartaalrapportages
(dashboards) gerapporteerd aan de deelnemende gemeenten.
De afdeling Omgevingsdienst heeft het Uitvoeringsprogramma 2018 conform planning gerealiseerd,
zie voor de belangrijkste prestatie-indicatoren voor 2018 de twee overzichten hieronder. Op het
onderdeel (omgevings)vergunningverlening (met name bouwen) en bijgevolg ook het bouwtoezicht
is een hogere productie geleverd (129%) dan geraamd als gevolg van de economische opleving in de
bouwsector. Die hogere productie bij omgevingsvergunningen heeft in 2018 ook geleid tot een
toename van het aantal klantcontacten/dienstverlening (111%). Tevens was een sterke toename van
het aantal meldingen over (illegaal) bouwen aan de orde (118%). Ook het aantal vergunningen en
meldingen op grond van de APV/Bijzondere wetten was stevig hoger dan geraamd (118%). Zie
hiervoor ook de toelichting op de begrotingsposten hierna.
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Tabel: Prestatie-indicatoren Vergunningen
Omschrijving
Aantal omgevingsvergunningen
en -meldingen
(bouwen/ro/aanleg/uitweg/
milieu/kap/monumenten)

Raming 2018
Totaal: 1217
Van rechtswege
verleend: 0

Tot:
MG:
ES:
RD:

Aantal APV-vergunningen en meldingen

1217

Opbrengst leges (totale raming
begrotingen
moedergemeenten)

€ 1.234.700

Bezwaar en beroep

Bezwaar: 75
Beroep: 36
Voorl. Voorz.: 16
Ongegrond: 92%

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

MG:

ES:

RD:

Aantal klantcontacten

14.000

Tot:
MG:
ES:
RD:

Realisatie 2018
Totaal: 1576
Vrwv: 3
Totaal: 593
Vrwv: 2
Totaal: 614
Vrwv: 1
Totaal: 369
Vrwv: 0
1576
610
487
351
€ 2.237.830
€ 649.948
€ 1.141.454
€ 446.428
Bezwaar: 72
Beroep:20
Voorl. Voorz.: 8
Ongegrond: 85%
Bezwaar: 24
Beroep: 12
Voorl. Voorz.: 4
Ongegrond: 78%
Bezwaar: 35
Beroep: 7
Voorl. Voorz.: 2
Ongegrond: 87%
Bezwaar: 13
Beroep: 1
Voorl. Voorz.: 2
Ongegrond: 84%
15.579
5601
6195
3783
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Tabel: Prestatie-indicatoren Toezicht en Handhaving
Omschrijving
Aantal woning ontruimingen

20

Raming 2018

Aantal WOB-verzoeken

14

Aantal handhavingsverzoeken

30

Aantal juridische handhaving
(dwangsom/bestuursdwang)

34

Aantal brandveiligheid controles

85

Aantal Horeca controles

66

Aantal Bedrijven controles

313

Aantal meldingen (bouwen &
milieu, BOA’s)

1835

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

Realisatie 2018
22
3
15
4
14
5
3
6
33
15
10
8
49
24
15
10
85
27
36
22
66
24
24
18
313
105
130
78
1919
681
700
538

Kwaliteit
Kwaliteit is een breed begrip. Vanuit de wetgeving geredeneerd (de wet VTH) voldoet de
Omgevingsdienst als één van de eerste overheidsorganisaties aan de landelijke kwaliteitscriteria. Het
leveren van bestuurlijke kwaliteit betekent voor de Omgevingsdienst het zorgdragen voor
bestuurlijke nabijheid. Dit betekent dat de individuele colleges jaarlijks via het uitvoeringsprogramma
bepalen wat de Omgevingsdienst doet. Naast ‘De juiste dingen goed doen’ betekent dit ook ‘Doen
wat je zegt’. Net als de afgelopen jaren is het uitvoeringsprogramma 2018 gerealiseerd conform de
door de bestuurders vastgestelde planning. Maar kwaliteit is méér dan alleen het nakomen van
prestatieafspraken. Kwaliteit zit ook in het goed organiseren van werkprocessen en in de inhoud van
de te leveren producten. De Omgevingsdienst werkt volgens het principe van ‘continu verbeteren’.
Daartoe is een breed scala aan verbeterinstrumenten ingezet. Er is vanuit het kwaliteitsteam van de
Omgevingsdienst op dagelijkse basis gewerkt aan verbetering van de werkprocessen. Vanuit
datzelfde kwaliteitsteam worden audits georganiseerd, waarin medewerkers worden getoetst op het
gebruik van werkprocessen/systemen/brieven en op het nakomen van afspraken die met de
gemeenten zijn gemaakt ten aanzien van afhandel-, doorloop- en terugbeltermijnen. Daarnaast is op
doorlopende basis de klanttevredenheid gemeten aan de hand van de NPS-methodiek. De input die
met de NPS (uit de gesprekken met burgers en bedrijven) wordt opgehaald, is periodiek geanalyseerd
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en vertaald in acties ter verbetering van de dienstverlening. Ook is gewerkt aan verbetering van
juridische kwaliteitstoetsing van producten, bijvoorbeeld door collegiale toetsing.
Tabel: prestatie-indicatoren kwaliteit
Omschrijving
Voldoen aan landelijke criteria
(zgn. ‘Atsma-eisen’)

Raming 2018
95%

Realisatie 2018
95%

Klanttevredenheid bij vergunningverlening (NPS)

7,6

7,4

Percentage ongegrond verklaarde bezwaar- en
beroepzaken

94%

85%

Toelichting op scores in bovenstaande tabel:
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. De
gemeenteraden van de drie MER-gemeenten hebben deze Kwaliteitsverordening 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, dat nodig is om activiteiten in
continuïteit te kunnen uitvoeren. In het Uitvoeringsprogramma is per deskundigheidsgebied met
deze ondergrens rekening gehouden.
Met het oog op de kwaliteitseisen ten aanzien van het opleidingsniveau van medewerkers, investeert
de Omgevingsdienst al vanaf de start in de ontwikkeling van haar medewerkers. Daar waar de
Omgevingsdienst niet zelfstandig kan voldoen aan de eisen, is de samenwerking gezocht met
partners van de RUD Limburg-Noord.
De Omgevingsdienst voldoet voor 95% aan de landelijke kwaliteitseisen. Op enkele kleine onderdelen
voldoet de Omgevingsdienst nog niet. Dit zijn overigens weloverwogen keuzes. Zo is een enkele
specialistische taak (bijvoorbeeld luchtkwaliteit) niet (volledig) aanwezig binnen de Omgevingsdienst,
omdat hiervoor onvoldoende werk voorhanden is. Indien nodig wordt deze expertise binnen de RUD
Limburg Noord gehaald.
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.
Klanttevredenheid
Op de vraag aan burgers en bedrijven: “Hoe waardeert u de klantgerichtheid op een schaal van 1 tot
10?” scoorde de Omgevingsdienst in 2018 een 7,4 (2016: 7,4 en 2017: 7,5). De opgehaalde
informatie is daarbij belangrijker dan het cijfer. Met die input van onze burgers en bedrijven werkt de
Omgevingsdienst verder aan verbetering van haar dienstverlening.
Percentage ongegrond verklaarde bezwaren/beroepen
Van de besluiten binnen de Omgevingsdienst kwam 97% zonder bezwaar of beroep tot stand (was in
2017 ook 97%). Als wel bezwaar wordt gemaakt of beroep is ingesteld, blijkt 85% ongegrond (was in
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2016 93%, in 2017 90%). Dit percentage ligt wat lager dan in de voorgaande jaren. Dat heeft in een
incidenteel geval met de kwaliteit van de genomen besluiten te maken, maar is soms ook een gevolg
van een ‘dubbeltje’ dat net de verkeerde kant uitvalt (bij ontheffingen op grond van het
bestemmingsplan zit vaak ruimte om af te wegen, niet altijd volgt een rechter deze – bestuurlijke –
afweging).
Klantgerichtheid
Voor burgers en bedrijven bepaalt kwaliteit de mate van klantgerichtheid. Het Omgevingsdienst
dashboard bevat klantgerichtheid indicatoren. Zo is het percentage van rechtswege verleende
vergunningen een belangrijke kwaliteitsindicator voor klantgerichtheid: in 2018 is 99,81% (2016:
99%, 2017: 99,49%) van de vergunningen binnen de wettelijke termijn verleend.
De norm om binnen 24 uur een vraag van burgers of bedrijven te beantwoorden, wordt steeds beter
gehaald. Nu wordt 91% van de categorie makkelijke vragen binnen de norm beantwoord (2016: 89 %,
2017: 93%). Van de categorieën moeilijke en complexe vragen wordt 69% respectievelijk 74% binnen
de gestelde norm beantwoord. Dit was in 2017 voor beide categorieën 79% (en in 2016 62%
respectievelijk 72%).
Tabel: prestatie-indicatoren klantgerichtheid
Omschrijving
Percentage afgehandelde klantvragen binnen SLA
Eenvoudig (<24u)
Specialistisch (<2dgn)
Complex (<5dgn)
Van rechtswege verleende vergunningen

Raming 2018

Realisatie 2018

93%
85%
85%
0%

91%
69%
74%
0,19%

De gerealiseerde percentages bij het beantwoorden van de klantvragen zijn bij alle categorieën (iets)
lager dan in 2017. Ondanks de investeringen in de kwaliteit van de dienstverleners en de
aangebrachte verbeteringen in de werkprocessen van de Omgevingsdienst, is er nog ruimte voor
verbetering. Met name de categorieën specialistisch en complex moeten nog sneller worden
afgehandeld. Anderzijds wordt de laatste jaren geconstateerd dat de klantvraag steeds complexer
wordt en wellicht zou een heroverweging van de afgesproken dienstverleningsnormen op zijn plaats
zijn.
Kosten
De visie – de wijze waarop de missie wordt gerealiseerd, met de naam ‘Het Verrijkte Werken’, luidt:
“De Omgevingsdienst 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, bestaande uit de basisfinanciering van de drie gemeenten (met daarvan reeds afgetrokken
de aan de Omgevingsdienst opgelegde taakstelling) en de extra ter beschikking gestelde middelen in
verband met de additionele dienstverlening (hogere productie als gevolg van economische opleving
bouwsector). Het beperkte positieve jaarrekeningsaldo 2018 wordt teruggestort aan de drie
gemeenten, naar rato van de onderlinge verhouding van de gemeentelijke bijdrage in de additionele
dienstverlening.
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3.4

Wat heeft het gekost?

Specificatie van baten en lasten
Begroting 2018 Begroting 2018 na
Verschil
voor wijziging
wijziging
Realisatie 2018 raming/realisatie

1. OMGEVINGSDIENST
LASTEN
Vergunningen

Toezicht & Handhaving

Personeel

Externe adviseurs/specialisten
Inhuur flexibele schil
Omgevingscommissie
Proceskosten
Totaal lasten vergunningen
Autokosten
Afschrijving auto's
Totaal lasten T&H
Kosten personeel
Doorbelasting B&O
Totaal lasten personeel

€

100.000
335.949
60.000
10.000
505.949 €

50.000
1.904.973
60.000
10.000
2.024.973 €

38.735
1.846.408
25.108
2.794
1.913.045 €

11.265
58.565
34.892
7.206
111.928

€

12.000
9.138
21.138 €

12.000
9.138
21.138 €

10.674
9.138
19.812 €

1.326
-0
1.326

4.300.453
12.988
4.313.441 €

-26.249
-26.249

€

4.378.205 €

4.274.204
12.988
4.287.192 €

€

4.905.292 €

6.333.303 €

6.246.299 €

87.004

1.600.142
1.920.064
1.217.826

4.738.032 €

1.853.335
2.188.790
1.366.894
400.000
26.000
5.835.019 €

1.809.539
2.144.214
1.343.826
415.259
21.709
5.734.547 €

-43.796
-44.576
-23.068
15.259
-4.291
-100.472

€

- €

113.518
170.640
46.866
331.024 €

128.273
168.401
47.818
344.492 €

14.755
-2.239
952
13.468

€

101.490
46.268
19.502
167.260 €

101.490
46.268
19.502
167.260 €

101.490
46.268
19.502
167.260 €

-

TOTAAL BATEN OD

€

4.905.292 €

6.333.303 €

6.246.299 €

-87.004

SALDO VAN BATEN EN LASTEN OD

€

- €

- €

0 €

0

€

- €

- €

0 €

0

TOTAAL LASTEN OD
BATEN
Bijdrage gemeenten

UP 2018

Bijdrage VVGB

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

4.378.205

€

RESULTAATBESTEMMING
GEREALISEERD RESULTAAT

Toelichting op de lasten
Door de afdeling Omgevingsdienst worden de uitvoeringstaken belegd bij vast en tijdelijk personeel.
Door de flexibele schil kan jaarlijks aan de veranderende vraag van de deelnemende gemeenten
worden voldaan. In 2018 zijn diverse begrotingsposten onderschreden voor een totaalbedrag van
€ 87.004. De hoofdoorzaak van deze overschotten komt door lagere kosten van de
omgevingscommissie en lagere uitgaven voor externe inhuur.
Externe expertise
Deze middelen zijn bedoeld ten behoeve van de inhuur van personeel met zeer specialistische
kennis. Ook het laten toetsen van onderzoeksrapporten door een specialistisch bureau/adviseur ten
behoeve van vergunningverlening of voor toezicht en handhaving. Dit budget is vanaf de begroting
2018 structureel naar beneden bijgesteld op € 50.000. Deze middelen worden alleen ingezet als deze
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expertise niet aanwezig is binnen de eigen organisatie. In 2018 bleek het niet noodzakelijk het
volledige budget in te zetten. Er resteert € 11.265.
Inhuur flexibele schil
De middelen op deze begrotingspost zijn bedoeld om flexibel te kunnen organiseren en om adequaat
in te spelen op schommelingen in de werkvoorraad van vergunningverlening en toezicht. Dit zijn
immers grotendeels vraag-gestuurde producten, afhankelijk van bijvoorbeeld de economische
situatie in de bouwsector.
Initieel was voor inhuur flexibele schil € 335.949 in de begroting 2018 opgenomen. Dit bedrag was
begroot voordat de economische opleving in de bouwsector aan de orde was (vanaf eind 2016, begin
2017). Middels begrotingswijziging 2018-5 is het bedrag dat nodig is voor de financiering van de
inhuur flexibele schil naar boven bijgesteld op basis van de verwachte daadwerkelijke inzet van
flexibele schil in 2018. Dit als gevolg van de door de Omgevingsdienst geleverde meerproductie
vergunningen en toezicht. Het budget voor inhuur flexibele schil is bijgesteld naar € 1.904.973.
Op deze post is een overschot aan de orde van € 58.565. Dit overschot is enerzijds het gevolg van
gunstig gecontracteerde inhuurkrachten (lager uurtarief) en daar waar mogelijk gepleegde inzet
vanuit werkervaringsplekken, anderzijds is kritisch gekeken naar de duur van de lopende
inhuurcontracten en de daar waar mogelijk gerealiseerde inkorting daarvan. Het overschot is niet het
gevolg van een lagere productie dan geraamd. De geraamde productie, die ten grondslag lag aan de
begrotingswijziging 2018-5 (extra benodigde middelen vanwege additionele dienstverlening), is
immers volledig gerealiseerd.
Omgevingscommissie
Met ingang van 2018 is de omgevingscommissie volledig werkzaam vanuit de Omgevingsdienst en
daarmee niet meer hangend onder de vlag van het welstandsdistrict Midden-Limburg. Naar
verwachting zou deze nieuwe werkwijze tot een structurele besparing leiden. Echter, om eerst
ervaring op te doen met deze nieuwe werkwijze, is de begroting 2018 hierop nog niet bijgesteld. De
uitgaven voor de omgevingscommissie (gage en reiskosten van de leden van de commissie) waren
begroot op € 60.000. De uitgaven bedroegen € 31.050. Van de gemeente Beesel, die deelneemt aan
de omgevingscommissie van de Omgevingsdienst, is een bijdrage ontvangen € 5.942. per saldo een
voordeel van € 34.892 op dit budget. Dit budget zal structureel naar beneden worden bijgesteld bij
de Begroting 2020.
Proceskosten
In 2018 zijn er amper juridische procedures aan de orde geweest die tot een veroordeling in de
proceskosten hebben geleid. Dit heeft een tweeledige oorzaak. Er zijn in 2018 iets minder
beroepzaken geweest dan geraamd. En bovendien leidt een beroep of hoger beroep zelden tot een
gegrondverklaring. Enkel bij gegrond verklaarde beroepen is immers sprake van veroordeling in de
proceskosten. Van het begrote budget van € 10.000 resteert € 7.200.
Loonkosten / overige personeelskosten
Op het totale budget van directe en indirecte loonkosten van 4,3 miljoen euro is een overschrijding
van € 26.249 aan de orde. Dit bedrag is het saldo van voor- en nadelen op diverse posten binnen het
totale onderdeel personeelskosten. Het betreft kosten zoals reis- en verblijfkosten,
organisatieontwikkeling en opleiding, arbobeleid, advieskosten en contributies/abonnementen.
Ook zijn er inkomsten verantwoord vanuit UWV en detachering personeel.

Toelichting op de baten
Het totale resultaat op de baten is € 24.437 voordelig. Dit komt door iets hogere inkomsten van
detacheringen € 10.968 en de afrekening van de UP 2018 van de drie gemeenten ad € 13.469.
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Inkomsten RUD en detachering / MER-RUD academie
De Omgevingsdienst heeft in 2018 wederom werkzaamheden uitgevoerd voor andere gemeenten.
Grotendeels vanuit de onderlinge capaciteitsondersteuning binnen de RUD Limburg-Noord, deels ook
door rechtstreekse detachering op verzoek van een gemeente.
Ten opzichte van het in de begroting opgenomen bedrag van € 400.000 is in 2018 een werkelijk
bedrag van € 415.259 ontvangen. Een positief saldo van € 15.259 derhalve.
De inkomsten uit de MER-RUD academie lagen in 2018 iets lager (€ 21.700) ten opzichte van
geraamd (€ 26.000), een klein negatief saldo van € 4.300. Reden hiervoor zijn de wat lager
uitgevallen aantallen aanmeldingen voor de trainingen/cursussen vanuit andere RUD-partners.
De bekendheid van de MER-RUD academie moet nog groeien. Wel dient in dit verband een
‘verborgen’ kostenpost te worden benoemd: door Omgevingsdienst-medewerkers op te leiden
binnen de eigen MER-RUD academie bespaart de Omgevingsdienst aanzienlijk op de
opleidingskosten (opleidingskosten 2016: € 130.094; 2018: € 49.484).
Basisbijdrage gemeenten en additionele dienstverlening (UP)
De baten van de Omgevingsdienst voor wat betreft de financiële bijdragen van de drie gemeenten,
bestaan uit drie onderdelen:
1) De reguliere bijdrage van de gemeenten op basis van de input-formatie (2012), enkel nog
(onderling) gecorrigeerd voor wat betreft de afspraak dat vanaf 2019 de output T-2 leidend is
voor de basisbijdrage in enig jaar.
2) UP en additionele dienstverlening: elk jaar wordt door de Omgevingsdienst een
uitvoeringsprogramma opgesteld waarin de verwachte (meer)productie en de gewenste
projecten worden opgenomen. Hieruit volgt een berekening van de daartoe van de
gemeenten gevraagde extra middelen. Voor 2018 zijn deze benodigde extra financiële
middelen verwerkt in de begrotingswijziging 2018-5.
3) Projectbudget vvgb: ten behoeve van de uitvoering van deze taken (normalisatie voormalige
provinciale bedrijven) is een projectbudget beschikbaar. Dit budget wordt jaarlijks door de
gemeenten aan de Omgevingsdienst overgemaakt. De eventueel op dit budget resterende
middelen worden ingezet ter dekking van de extra kosten zoals genoemd onder 2.
Zowel de basisbijdrage als de extra middelen t.b.v. de additionele dienstverlening als de vvgbprojectbudgetten zijn ontvangen. Er is op deze begrotingspost bijgevolg geen sprake van een
overschrijding of overschot.

Toelichting op het resultaat
Het voorlopig resultaat van het programma Omgevingsdienst was € 111.440 voordelig. Op grond van
de vaststellingsovereenkomst van februari 2019 is dit voorlopig resultaat in mindering gebracht op
de gemeentelijke bijdrage zodat het eindresultaat uitkomt op 0. De terugbetaling is berekend op
basis van de extra bijdrage van de gemeenten ( € 480.000) in het kader van de begrotingswijziging
2018-5 (additionele dienstverlening als gevolg meer productie 2018).

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Totaal

€
€
€
€

Bijdrage 2018 OD
188.494,00
191.787,00
99.719,00
480.000,00

%
39,3%
40,0%
20,7%
100,0%

Resultaat OD
43.796
44.576
23.068
€
111.440
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4. Programma afdeling Sociaal Domein
4.1. Inleiding
Sinds 1 januari 2016 verricht de afdeling Sociaal Domein binnen het servicecentrum MER haar
werkzaamheden op het gebied van Participatie en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
De inhoudelijke (programma) budgetten zijn bij de gemeenten gebleven. Hieraan wordt in deze
jaarrekening daardoor verder niet gerefereerd. Het betreft enkel de personeelsbudgetten en het
ontwikkelbudget; zogenaamde uitvoeringskosten.

4.2. Wat wilden we bereiken?
De gemeenten vragen met visie en beleid op het gebied van de Participatiewet en de Wmo bij te
dragen aan het bereiken van de volgende maatschappelijke effecten (“outcomes”):
- de zelfredzaamheid van burgers vergroten;
- voorzien in laagdrempelige en toegankelijke zorg;
- de arbeidsparticipatie verhogen;
- de maatschappelijke participatie verhogen;
- de transformatie van 2e lijns-zorg naar 1ste lijns-zorg en het vergroten van eigen kracht van
burgers.
Al de werkzaamheden van de afdeling Sociaal Domein zijn gericht op het voldoen aan de afspraken
die met de gemeenten zijn gemaakt over kwaliteit, klantgerichtheid, kostenreductie en vermindering
van kwetsbaarheid.

4.3. Wat hebben we daarvoor gedaan?
De afdeling Sociaal Domein heeft voor de gemeenten uitgevoerd:
- de Wmo;
- de Participatiewet;
- het minimabeleid;
- de gehandicaptenparkeerkaart;
- het leerlingenvervoer.
De afdeling Sociaal Domein verleent haar diensten door middel van het stimuleren van de eigen
kracht en het sociale netwerk van onze burgers, het verwijzen naar voorliggende en algemene
voorzieningen, (coachen bij) het bereiken van oplossingen en/of het wegnemen van belemmeringen
en tenslotte waar nodig het inzetten van maatwerkvoorzieningen.

Algemeen
Werkwijze Transformatie
In 2018 is de afdeling steeds meer integraal gaan werken, vanuit de problematiek van de burger,
volledig vraaggericht. Dit betekent niet alleen een andere werkwijze in de gesprekken met burgers,
maar er is ook ingezet op verbetering van de structuur en processen rondom een melding of
aanvraag van een burger. Er is ingestoken op meer oplossingsgerichtheid, meer maatwerk, meer
samenwerking met ketenpartners en een hogere kwaliteit van dienstverlening.
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Daar waar een heel intensieve aanpak geen meerwaarde heeft voor beide partijen handelen we de
vragen van burgers op een zo eenvoudige en praktisch mogelijke manier af. Hierbij zoeken we
nadrukkelijk aansluiting bij de sociale wijkteams binnen de gemeenten en leveren we zowel vanuit de
teams Wmo en Participatie, deskundige medewerkers die lokaal vragen van burgers kunnen
beantwoorden.
Proces op hoofdlijnen
Alle binnenkomende meldingen worden gescreend. Als de vraag niet bestemd is voor de afdeling
Sociaal Domein dan wordt de klant doorverwezen naar een passend alternatief.
Is de vraag wel bestemd voor onze afdeling dan wordt aan de hand van de informatie die de klant
ons verstrekt bekeken welke vervolgprocedure het meest passend is. Om de situatie zo objectief
mogelijk te kunnen beoordelen zijn hier criteria voor opgesteld.
De meest voorkomende werkprocessen zijn vanaf het derde en vierde kwartaal in beeld gebracht en
op basis van de Lean-principes opnieuw onderzocht op klantwaarde. In 2019 zullen de vernieuwde
werkprocessen gefaseerd geïmplementeerd worden.
Managementinformatie
Er heeft een inventarisatie naar de wensen en behoeften van onze eigen afdeling en die van de drie
gemeenten plaatsgevonden, waarna verdere doorontwikkeling van de managementinformatie heeft
plaatsgevonden. Zo worden de gegevens grotendeels geautomatiseerd gegenereerd en bieden deze
verbeterde handvaten voor stuur- en beleidsinformatie voor zowel de afdeling Sociaal Domein als de
moedergemeenten.
Vanaf juni 2018 zijn er tevens rapportages gegenereerd die elke maand inzicht geven in het
uitkeringsbestand per gemeente. Deze rapportages zijn in 2018 verder doorontwikkeld tot een
bruikbaar instrument voor zowel moedergemeenten als de afdeling Sociaal Domein.

Participatietaken
Werk en activering
De economie trekt aan en dat heeft een direct effect op de arbeidsmarkt: daling van de werkloosheid
en groei in het aantal vacatures. Binnen het Sociaal Domein zijn de effecten hiervan echter later en in
mindere mate zichtbaar. De huidige bijstandspopulatie heeft namelijk een grotere afstand tot de
arbeidsmarkt dan mensen met een WW-uitkering.
Onze in de begroting 2018 geuite verwachting dat (1) de instroom in de bijstandsregelingen in 2018
zou gaan stabiliseren of zelfs licht afnemen en (2) dat de re-integratie naar werk zal toenemen is
bewaarheid.
De instroom in de uitkering is in 2018 ten opzichte van 2017 met 13% gedaald. Enerzijds door de
aantrekkende economie en anderzijds door een sterke poortwachtersfunctie aan de voorkant van
het proces, we laten "de meer kansrijken" niet meer toe tot de uitkering, maar bieden hen tools om
sneller een geschikte vacature te vinden via o.a. workshops. Bij de klanten die wel nog in de uitkering
komen zijn veelal belemmeringen aanwezig en is er sprake van een grotere afstand tot de
arbeidsmarkt. Door het zwaarder worden van het bestand en vermindering van de instroom wordt
het realiseren van uitstroom uit het bestand ook lastiger; het vergt meer inzet. Echter, het aantal
uitkeringen is per ultimo december 2018 MER-breed met ruim 5% gedaald ten opzichte van het
aantal in december 2017. Daarnaast is er ook een stijging van het aantal mensen dat in 2018
gedeeltelijk is uitgestroomd, dat wil zeggen een deeltijdbaan heeft aanvaard en nog (slechts) een
aanvullende uitkering ontvangt. Het effect van de in 2018 geleverde re-integratie inspanningen, o.a.
door inzet op diverse projecten per gemeente is zichtbaar.
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In 2018 lag onze focus op de navolgende aspecten:
1. “Werk boven Inkomen” als algemeen uitgangspunt waarbij werk altijd belangrijker is dan
inkomen.
2. Poortwachtersrol en preventie
We voorkomen dat mensen instromen in de bijstand als er geen recht op uitkering bestaat. De
focus ligt bovendien op “meteen aan het werk” zodat bijstand niet of slechts beperkt nodig is.
Binnen het team participatie werken we met een screeningsteam. Het screeningsteam heeft een
poortwachtersfunctie. Hoewel de instroom in de uitkering wordt bewaakt, is er zeker ook oog
voor mensen die ondersteuning nodig hebben.
In de inspanningsperiode die (de periode van de eerste 4 weken vanaf de melding voor een
uitkering) die mensen doorlopen, speelt activering en re-integratie een grote rol. Klanten
doorlopen in die periode een aantal workshops gericht op informatie en vooral op activering.
Bij deze workshops sluit inmiddels ook een consulent van het Werkgeversservicepunt (WSP) aan
om waar mogelijk de nieuwe klanten direct te matchen op beschikbare vacatures zodat een
uitkering niet meer nodig is.
3. Bestand in beeld (Participatieladder)
Met ingang van 1 juni 2018 zijn we op het gebied van re-integratie gestart met een nieuwe
werkwijze. Het doel is elke uitkeringsgerechtigde in beeld te brengen en maximaal te laten
participeren. Oorspronkelijke verwachting was dat het bestand binnen 12 maanden volledig
gescreend en in beeld gebracht zou zijn. Volledige realisatie zal echter eerder een feit zijn.
In deze nieuwe werkwijze is voor elke klant een plan van aanpak opgesteld en heeft iedereen (bij
gehuwden zowel man als vrouw) een actueel participatiedossier. In het plan van aanpak zijn
afspraken met betrekking tot het door te lopen traject neergelegd. Daarnaast registreren we in
het systeem zaken als plaats op participatieladder, doelgroep, sterke punten (competenties),
belemmeringen en doelberoepen. We werken met “de huidige” en “de verwachte trede” op de
participatieladder, zodat zichtbaar is welke klanten maximaal participeren en welke klanten nog
op de participatieladder kunnen klimmen.
Door deze werkwijze en volledige bestandsscreening zijn de klanten en hun mogelijkheden goed
in beeld waardoor de match tussen vraag (vacatures) en ons aanbod aan klanten effectief
gemaakt kan worden.
4. Vaste caseload
In 2018 hebben we gehoor gegeven aan de wens van de moedergemeenten het klantenbestand
in te delen in een vaste caseload per generalist, zodat de klanten meer worden gekend en ook
een vast aanspreekpunt hebben.
5. Focus op doelgroep
De prioritaire doelgroep van Sociaal Domein was in 2018 oorspronkelijk de doelgroep die
(vrijwel) direct naar betaald werk kan, dus de groep met een hoge loonwaarde (werkervaring,
opleiding CV etc.). Per juni 2018 hebben wij ons ruimer gefocust op mensen met een verwachte
trede 4, 5 of 6 die nog niet maximaal participeren. Mensen met arbeidsmogelijkheden krijgen
een individueel (maatwerk-)traject naar werk dat aansluit bij zijn/haar mogelijkheden en
eventuele beperkingen, zoals directe jobhunting en loonkostensubsidies. Dit alles door extra
inzet van formatie mogelijk gemaakt door afzonderlijke projecten per gemeente.
6. Samenwerking WSP en Werkontwikkelbedrijf (Westrom)
Zoals reeds aangegeven zijn we medio 2018 gestart met een nieuwe aanpak re-integratie met
meer zicht op onze klanten en meer focus op samenwerking met Westrom en het WSP. We
werken nauw samen met deze ketenpartners. Onze werkwijze en aanpak worden periodiek
afgestemd en onze generalisten participeren wekelijks in een zogenoemd leveringsoverleg,
waarin met het WSP vacatures worden besproken en gedeeld. Voorheen gebeurde dat
incidenteel en centraal in Roermond; momenteel gebeurt dit lokaal waarbij de medewerkers van
het WSP de actuele vacatures bespreken met onze generalisten en matchen met geschikte
kandidaten.
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In overleg en afstemming met de gemeente Roermond en het WSP is vorig jaar ook de exclusieve
focus op een vraaggerichte aanpak losgelaten, omdat wij ervan overtuigd zijn dat de situatie op
de arbeidsmarkt alsook de resterende doelgroep klanten in ons bestand eisen dat we ook
aanbodgericht acteren. Nu wij ons klantenbestand steeds beter in beeld hebben kunnen we
beter de match maken met geschikte vacatures en kunnen de medewerkers van het WSP de
klanten ook beter presenteren aan werkgevers.
7. Voorkoming sociaal isolement
Ter voorkoming van een mogelijk sociaal isolement en/of ongewenst gedrag is in een aantal
gevallen geïnvesteerd in trajecten sociale activering, of schuldhulpverlening waarbij intensieve
begeleiding en zorg voor de cliënt voorop staat.
8. Extra aandacht doelgroep statushouders
Ook in 2018 vormden de statushouders die binnen de gemeenten zijn gehuisvest een punt van
aandacht. Het gaat daarbij om een grote groep mensen die het moeilijk heeft om te integreren.
De afstand tot de arbeidsmarkt is groot. Het niet beheersen van de taal speelt daarbij uiteraard
een grote rol.
Elke gemeente kiest hierin een eigen koers. Zo wordt integratie en participatie van mensen uit
deze doelgroep in Echt-Susteren binnen een eigen project door de gemeente zélf opgepakt.
Maasgouw heeft er voor gekozen het project statushouders door onze generalisten uit te laten
voeren. Wij leveren in het project 2 generalisten die intensief met de integratie en participatie
van statushouders aan de slag zijn gegaan.
Professionele partners werken hierdoor beter samen en er is sprake van een verhoogde
participatie.
Voor Roerdalen verzorgt een van onze generalisten voorlichting aan statushouders met
betrekking tot re-integratie: hoe zit de arbeidsmarkt in elkaar en wat is voor nodig er een plek op
te verwerven, waardoor de kennis van de statushouder nodig om te integreren en participeren
wordt vergroot.
Inkomensvoorzieningen en Armoedebestrijding
Ook in 2018 bood de afdeling Sociaal Domein een inkomensgarantie aan burgers die dit (tijdelijk)
nodig hadden. Onze focus ligt continu op het vereenvoudigen van de uitvoeringregels en van onze
aanvraagprocedures, bijvoorbeeld door minder gegevens aan de klant te vragen en door toepassing
van een risico afweging. Een laag ingeschat risico rechtvaardigt een lagere bewijslast aan de zijde van
de burger. Waar mogelijk wordt een uitkering ambtshalve toegekend. Voorwaarde is uiteraard wel
dat de noodzakelijke gegevens voor ons beschikbaar zijn. Het voordeel voor de burger is dat hij
minder en niet meer steeds dezelfde gegevens hoeft aan te leveren en ook sneller een beslissing
krijgt. Het voordeel voor de gemeente is een minder arbeidsintensief proces en tevreden(er) klanten.
Minimaregelingen
De Minimaregelingen bieden een brede aanvulling op de compensatie van noodzakelijke kosten
middels de bijzondere bijstand. Hierbij moet worden gedacht aan:
- financiële ondersteuning voor de zorgverzekering;
- gemeentelijke inkomensondersteuning waaronder individuele inkomenstoeslag,
maatschappelijk actief bonus en het persoonlijk participatiebudget pensioengerechtigden;
- ondersteuning van de Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds die
voorzieningen verstrekken ten behoeve van kinderen uit arme gezinnen;
- ondersteuning van voedselbank en kledingbank.
Landelijk bleek dat inwoners de weg naar voorzieningen in het kader van het minimabeleid en
schuldhulpverlening vaak niet weten of te ingewikkeld vinden. Tegelijkertijd zijn er meer middelen
beschikbaar gesteld door het rijk voor armoedebestrijding. Samen met de gemeenten en onze
ketenpartners zijn wij voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de effectiviteit van onze aanpak
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te verbeteren. Zo organiseerden wij op 4 september samen met andere midden Limburgse
gemeenten een conferentie met als doel input te krijgen voor een nieuw minimabeleid. De
conferentie bleek een groot succes, vooral ook omdat de problematiek van armoede en schulden
veel meer dan voorheen werd belicht vanuit het oogpunt van de klant. Er zijn inmiddels concrete
afspraken gemaakt met mensen uit het netwerk rond de cliënt om te komen tot een meer integrale
aanpak en de moedergemeenten formuleren beleid of geven richtlijnen mee aan de afdeling Sociaal
Domein voor de aanpak van armoedebestrijding.

Taken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Het Sociaal Domein heeft in 2018 volop ontwikkeling doorgemaakt om meer integraal te werken en
maatwerk te versterken ten behoeve van de burger. Hiervoor heeft de afdeling Sociaal Domein
aansluiting gezocht met de werkwijze zoals uitgevoerd binnen de diverse sociale wijkteams. De
burger kan op elke gewenste wijze een melding of aanvraag bij het Sociaal Domein indienen, dichtbij
via de sociale wijkteams, maar ook telefonisch of digitaal via het servicecentrum zelf. Generalisten
zijn in 2018 steeds verder bekend geraakt met de gemeenten, voorliggende voorzieningen en
professionele zorgaanbieders die aanbod leveren binnen deze gemeente.
Kwetsbare burgers worden met hun vraag, wanneer zij zelf moeilijk om hulp kunnen vragen of
zorgverlening overgaat van de ene naar de andere wetgeving, warm overgedragen om zo snel
mogelijk passende hulp te kunnen bieden. Overleggen waarin dit aan de orde is, zijn o.a. het
vangnetoverleg/bemoeizorgoverleg, het schakeloverleg en de actietafel jongeren. Generalisten van
de afdeling Sociaal Domein nemen namens de gemeenten actief deel aan deze overleggen.
Tevens is er in elke gemeente gestart met een pilot voor cliënten met verzamelwoede (hoarding) om
te komen tot een sluitende aanpak tussen betrokken organisaties en de gemeente.
Kwaliteit en klantgerichtheid
In 2018 hebben diverse medewerkers van het Sociaal Domein meegewerkt aan een onderzoek in het
kader van Lean. Voor de Wmo is onder andere gekeken naar het werkproces melding en aanvraag,
waarvan de bestedingstijd aanzienlijk verkort is door het werken met 1 medewerker die zowel de
melding als de aanvraag afhandelt, waardoor er geen overdracht meer hoeft plaats te vinden. Ook
door de screening t.b.v. de juiste procedure, passend bij een melding en aanvraag wordt er zeer
efficiënt gewerkt.
Verdere aanbevelingen uit het onderzoek Lean zullen in 2019 zorgen voor het verhogen van de
kwaliteit en vergroten van de klantgerichtheid.
Leerlingenvervoer
De afdeling Sociaal Domein verzorgt de hele uitvoering van het Leerlingenvervoer voor de
gemeenten Echt-Susteren en Roerdalen. Bij het beoordelen van nieuwe aanvragen bekijken we of
het mogelijk is om al dan niet onder begeleiding gebruik te maken van het openbaar vervoer, het
vervoer per (brom)fiets en het aangepast vervoer.
In 2018 is er sprake van een lichte daling van het aantal indicaties t.o.v. 2017, dit onder andere door
zorgvuldig onderzoek en gebruik te maken van het versterken van de eigen kracht van de leerling en
voorliggende voorzieningen binnen de diverse gemeenten.
Gehandicaptenparkeerkaart
Voor alle drie de gemeenten verzorgt de afdeling Sociaal Domein de uitvoering van de
Gehandicaptenparkeerkaart. In 2018 hebben gesprekken met de gemeenten plaatsgevonden om de
werkwijze voor de 3 gemeenten verder te standaardiseren en uniformeren in 2019, teneinde een
betere dienstverlening te leveren aan de burger.
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Prestatie-indicatoren
Algemeen
- Maximaal 2% (van de besluiten) gegronde bezwaar- en beroepschriften.
Van het totaal aantal genomen besluiten is slechts in 1,7% van de gevallen een bezwaar- en of
beroepsschrift ingediend dat vervolgens gegrond is verklaard.
- Minimaal 25% opgeloste bezwaarzaken door mediation.
Van het totaal aantal ingediende bezwaarzaken is 33% door mediation opgelost.
- Maximaal 5% gegronde klachten t.o.v. het aantal werkprocessen.
Ten opzichte van het totaal aantal afgehandelde werkprocessen is in 0,2% van de werkprocessen een
klacht ingediend. Eén klacht is middels de formele procedure afgehandeld. Alle andere klachten zijn
informeel afgehandeld i.o.m. de cliënt en er is tot op heden geen enkele klacht gegrond verklaard.
- Minimaal 90% tijdige wettelijke afhandeltermijnen.
Dit percentage is in 2018 niet behaald en wijkt af per gemeente en per werkproces. Er is echter
steeds gecommuniceerd met de cliënt over voorkomende vertragingen in het proces, o.a. door het
opvragen van een medisch advies. In 2019 zullen de Wmo werkprocessen anders ingericht worden
en beter toegerust zijn op het strakker sturen op doorlooptijden.
- Een minimale score van een 7 bij cliënt ervaringsonderzoeken.
Gebaseerd op de wettelijke cliënt ervaringsonderzoeken 2017 wordt de toegang tot de
ondersteuning, het contact met de medewerker en de kwaliteit van de ondersteuning als goed
beoordeeld door de burger. We zijn voornemens om de klanttevredenheidsonderzoeken in 2019
verder door te ontwikkelen en in te zetten.
- Een stijgende trend in het percentage meldingen dat niet tot een aanvraag leidt.
Doordat het proces t.b.v. de burger efficiënter wordt ingezet en een melding meteen als aanvraag
opgepakt kan worden binnen de afdeling is het niet meer mogelijk bovenstaande prestatie-indicator
te meten.
Participatie
- Een stijgende trend in de uitstroom van bijstand naar werk in vergelijking tot landelijke
trends.
In 2017 (bron: Divosa Benchmark jaarrapportage 2017. Recentere cijfers zijn nog niet beschikbaar)
was in gemeenten het uitstroompercentage 30.
In 2018 realiseren wij MER-breed een uitstroom (uitgaande van de cijfers Q4-2018) van ruim 27%. Dit
percentage moet worden gekoppeld aan een verminderde instroom in 2018.
Daarnaast is het totaal aantal uitkering in 2018 ten opzichte van 2017 met ruim 5% gedaald (landelijk
bedroeg deze daling in 2017 gemiddeld 1,7%; recentere cijfers zijn nog niet beschikbaar).
- Een dalende trend in de instroom in de bijstand afgezet tegen 2016 en 2017.
Uitgaande van de cijfers Q4-2018 daalde de instroom in de bijstand MER-breed van 299 in 2017 maar
258 in 2018.
Wmo
- Inzicht en stijgende trend in de resultaten bij de inzet van begeleiding.
In het kader van begeleiding hebben de consulenten en generalisten in 2018 een aanvullende
training gevolgd, om resultaten samen met de zorgaanbieder nog beter te formuleren en hierover in
gesprek te gaan met zorgaanbieders en cliënten in tussentijdse evaluaties (monitoring).
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In het derde en vierde kwartaal is een project gestart waarin een groot aantal aflopende indicaties
opnieuw onderzocht zijn.
Uiteindelijk zijn in totaal 83,5 uur individuele begeleiding en 36 dagdelen groepsbegeleiding minder
toegekend hoeven worden, door cliënten die ondersteuning te bieden die zij nodig hebben.
Bijvoorbeeld deelname aan een huiskamer(plus), activiteit in de directe omgeving of het versterken
van het sociale netwerk van de cliënt. Uitgedrukt in kosten, betekent dit een besparing van een
kleine € 390.000, - per jaar ten opzichte van oorspronkelijke indicaties in 2016.
- Een stijgende trend in het aantal her verstrekkingen t.o.v. nieuwe voorzieningen.
Ook in 2018 werd het gezamenlijk hulpmiddelendepot, waarvan Maasgouw, Roerdalen
en Echt-Susteren gebruik maken, zo optimaal mogelijk ingezet. Een gezamenlijk depot heeft een
positieve invloed op het hele herverstrekkingspercentage. Hierdoor kunnen op langere termijn in
MER-verband meer hulpmiddelen worden herverstrekt.
In 2018 zien we dat er 128 nieuwe voorzieningen verstrekt zijn t.o.v. 256 herverstrekkingen, hiermee
is niet het beoogde percentage herserstrekkingen behaald, zoals afgesproken met onze leverancier.
De focus blijft hier wel op gericht! Uit gesprekken hierover is gebleken dat een aantal voorzieningen
fors verouderd zijn en daarmee ook het depot. In overleg met de gemeenten worden er voor 2019
mogelijk acties ingezet het depot op te schonen en aan te vullen met jongere voorzieningen.
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4.4

Wat heeft het gekost?

Tabel: Specificatie van baten en lasten
Begroting 2018 Begroting 2018 na
Verschil
voor wijziging
wijziging
Realisatie 2018 raming/realisatie

SOCIAAL DOMEIN
LASTEN
Zorg

Participatie

Staf

Overig

Kosten Personeel
Kosten overig
Totaal Zorg
Kosten Personeel
Kosten overig
Totaal Participatie
Kosten Personeel
Kosten Personeel algemeen
Totaal
Implementatiebudget
Doorbelasting aan B&O
Totaal Overig

TOTAAL LASTEN SD
BATEN
Bijdrage gemeenten

1.762.200

1.699.036

€

1.442.025
38.500
1.480.525 €

1.762.200 €

1.699.036 €

63.164
63.164

€

1.905.721
68.393
1.974.114 €

2.145.600
123.393
2.268.993 €

2.189.629
102.656
2.292.285 €

-44.029
20.737
-23.292

€

472.692
416.241
888.933 €

421.500
1.001.588
1.423.088 €

426.837
919.848
1.346.685 €

-5.337
81.740
76.403

375.000 €

192.544
12.988
205.532 €

209.991
12.988
222.979 €

-17.447
-17.447

4.718.572 €

5.659.813 €

5.560.985 €

98.828

1.232.925
2.218.089
1.267.558

1.358.093
2.444.134
1.397.275

1.328.957
2.391.666
1.367.246

-29.136
-52.468
-30.029

99.000
81.000
60.000
18.100
60.000
51.476
61.000

100.008
66.236
67.356

375.000
€
€

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Onttrekking resultaat
Bijdrage WSP (MER)
Aanvalsplan Maasgouw
Participatie statushouders
SWT Echt-Susteren
SWT Roerdalen
Generalisten/SWT Maasgouw
Detachering Echt-Susteren
Taakstelling verhoging inkomsten
Diverse baten

TOTAAL BATEN SD

€

4.718.572 €

13.235
5.643.313 €

33.832
5.544.485 €

1.008
-14.764
7.356
-18.100
12.674
2.986
1.048
20.597
-98.828

SALDO VAN BATEN EN LASTEN SD

€

- €

-16.500 €

-16.500 €

-

€

- €

-16.500 €

-16.500 €

-

72.674
54.462
62.048

RESULTAATBESTEMMING 2018
GEREALISEERD RESULTAAT

Toelichting op de lasten
2018 is voor het sociaal domein het jaar geweest van de basis verder op orde brengen en de druk
verminderen op de organisatie. De weg die in het derde kwartaal 2017 is ingeslagen is in 2018 verder
doorgezet. Voor 2018 waren in begrotingswijziging 2018-3 extra middelen beschikbaar om deze
onderwerpen aan te pakken.
Zowel medewerkers als tijdelijke krachten hebben een steentje bijgedragen in dit proces. Hierdoor
zijn werkvoorraden teruggelopen. Echter, aan de andere kant is zichtbaar dat zaakgericht werken nog
niet operationeel is. Dit heeft nog altijd een negatief effect op de werkvoorraden.
Personeel Zorg
De kosten voor het personeel Zorg zijn lager dan begroot. Dit overschot komt doordat een aantal
vacatures voor 2018 niet volledig ingevuld zijn. Deels is dit te wijten aan het feit dat vacatures niet
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meteen zijn ingevuld doordat wervingsprocedures tijdens deze krapte op de arbeidsmarkt langer
duren (€ 5.000). Daarnaast is ook besloten om bewust een vacature (€ 59.000) in het team Zorg niet
in te vullen om zo ruimte te creëren voor het aantrekken van een nieuwe collega bij het Team
Participatie.
Lasten personeel Participatie
Zoals in de bovengenoemde paragraaf is beschreven is, is er een extra consulent aangetrokken om in
het team Participatie caseload op te pakken. Deels is deze capaciteit uit beschikbare vacaturegelden
bekostigd. Het andere deel betreft de overschrijding van € 44.000 op het budget. Dit is gedaan in de
gedachte om een deel van de middelen van Team zorg hiervoor in te zetten.
Lasten personeel algemeen, opleidingsbudget
Opleidingen zijn een belangrijk onderdeel van een ambitieuze en professionele organisatie. In 2018 is
€ 25.000 minder besteed aan opleidingen dan begroot. Hier liggen 2 hoofdredenen achter. Ongeveer
€ 15.000 opleidingskosten zijn gereserveerd voor opleidingen ten behoeve van het nieuwe
zaaksysteem. Dit systeem is nog niet operationeel waardoor deze kosten niet in 2018 gemaakt zijn.
Daarnaast is het sociaal domein actief in een lean-traject. In afwachting van de resultaten van dit
project is besloten behoudend om te gaan met het toekennen van opleidingen die in de nabije
toekomst wellicht niet bijdragen aan de doelstellingen van het sociaal domein. Dit verklaart de
overige € 10.000 niet ingezette middelen op het gebied van opleidingen.
Lasten personeel algemeen, individuele arbeidsvoorwaarden
Voor 2018 is er een budget van € 25.000 beschikbaar voor de inzet van IKB van personeelsleden. De
verwachte kosten waren vooral gebudgetteerd op het verkopen van vakantiedagen door
medewerkers. Achteraf blijkt dat er juist vooral vakantiedagen zijn gekocht door medewerkers.
Medewerkers hebben voor € 21.000 vakantiedagen ingekocht. Dit telt op tot een voordeel voor
SC MER van € 46.000. Medewerkers hebben de mogelijkheid om gedurende het gehele jaar te
beslissen of zij vakantiedagen willen kopen, verkopen of gelijk willen houden. Uit de cijfers blijkt nu
dat deze beslissing juist in de laatste 2 maanden van 2018 zijn genomen en dus ook tot uiting zijn
gekomen. Eerder vermelden van dit overschot is dan ook niet mogelijk geweest.
Overige lasten
Bovenstaande verklaringen geven inhoudelijk weer waar voordelen op de lasten ontstaan. Daarnaast
zijn er nog kleine posten waar over- en onderschrijdingen klein van aard zijn. Deze tellen gezamenlijk
op naar een aanvullend voordelig totaalsaldo van € 98.828.

Toelichting op baten
Bijdragen gemeenten algemeen en projecten
De reguliere bijdragen van de gemeenten liggen volledig in lijn met de begrote bijdragen. Wat betreft
de projecten zijn kleine verschuivingen zichtbaar. De projecten worden namelijk bekostigd vanuit
daadwerkelijk gemaakte kosten. Doordat projecturen niet volledig conform planning verlopen, soms
iets daarboven en soms iets daaronder staan kleine over- en onderschrijdingen.
Overige baten
In 2018 is de post overige baten uitgekomen op een overschot van € 21.000. Dit wordt veroorzaakt
door incidentele baten. Een belangrijk deel daarvan, ongeveer € 17.000 komt op conto van hogere
zwangerschapsvergoedingen die het Sociaal Domein ontvangt van het UWV. Dit komt doordat
gemeenten en dus ook de MER loon doorbetalen en dit gecompenseerd krijgen door het UWV. Bij
commerciële bedrijven vindt deze betaling rechtstreeks plaats tussen medewerker en UWV.
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Toelichting op het resultaat
Het voorlopig resultaat van het programma Sociaal Domein is € 111.633 voordelig. Dit voordelig
saldo wordt veroorzaakt door lagere uitgaven op diverse budgetten. Delen daarvan hebben te maken
met sturing op doelmatigheid, het sociaal domein geeft geen middelen aan opleiding uit waarvan nu
nog niet zeker is of dit veel toevoegt. Anderzijds worden de voordelen veroorzaakt door
ontwikkelingen waar sturing bijna niet mogelijk is: volledig vrijwillig invulling kunnen geven aan het
IKB door werknemers en de zwangerschapsvergoedingen. Het sociaal domein is trots op de behaalde
resultaten binnen de gestelde budgettaire kaders en blijft op zoek naar manieren om ook niet
beïnvloedbare budgetten beter in control te brengen.
Op grond van de vaststellingsovereenkomst van februari 2019 is dit voorlopig resultaat in mindering
gebracht op de gemeentelijke bijdrage zodat het eindresultaat uitkomt op 0. De terugbetaling is
berekend op basis van de bijdrage van de gemeenten in het kader van de begrotingswijziging 2018-5.

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Totaal

€
€
€
€

Bijdrage 2018 SD
1.358.093,00
2.444.134,00
1.397.275,00
5.199.502,00

%
26,1%
47,0%
26,9%
100,0% €

Resultaat SD
29.136
52.468
30.029
111.633
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5. Programma Bedrijfsvoering
5.1. Inleiding
Dit programma betreft de bedrijfsvoering van het Servicecentrum MER zelf en hetgeen het
Servicecentrum aan bedrijfsvoeringstaken voor de drie deelnemende gemeenten uitvoert.
De afdeling bedrijfsvoering staat voor een mooie uitdaging. In het bedrijfsplan is een ambitieus doel
opgesteld, waar de komende jaren naar toe gewerkt zal worden. Dit zal stapsgewijs gebeuren.
Vanaf 1 juli 2017 is de afdeling bedrijfsvoering formeel aan SC MER toegevoegd en konden we
starten met de opbouw. Het bleek echter een wat ongelukkig tijdstip om te starten met het werven
van mensen voor de nog openstaande vacatures, waaronder een aantal sleutelposities. Het heeft dus
ook enige tijd geduurd, voordat we deze vacatures gevuld kregen. Vanaf 1-1-2018 zijn de meeste
posities ingevuld en hebben we de werkelijke start kunnen maken.

5.2. Wat wilden we bereiken?
Een goede ondersteuning van de deelnemende gemeenten en het Servicecentrum door uitvoering
van service-, beheer- en adviestaken binnen de bedrijfsvoeringstaken financiën, HRM, informatie &
automatisering en digitale informatievoorziening (DIV).
Daarbij is het uitgangspunt om waar mogelijk de voordelen van samenwerking te realiseren zoals
benoemd in het bedrijfsplan Bedrijfsvoering: kostenbeheersing, kwaliteitsverbetering en klantgericht
werken.
Leidraad zijn de punten opgenomen in het bedrijfsplan Bedrijfsvoering:
-

Procesoptimalisatie volgens lean methodiek
Synchronisatie bij inrichten van systemen
Samenvoeging en integratie medewerkers, zowel fysiek als qua werkwijzen en cultuur
Ontwikkeling competenties en integraal adviseurschap
Samenwerking tussen de bedrijfsvoerings-disciplines
Samenwerking tussen de MER-disciplines
Lerende organisatie

5.3. Wat hebben we er voor gedaan?
Algemeen
Basis op orde
De hoofdopdracht in 2018 voor alle vakgebieden binnen bedrijfsvoering was om de basis op orde te
krijgen. Voor het team Service & Beheer betekende dit m.n. de administratie en registratie op orde,
maar ook optimalisatie en waar mogelijk uniformering van werkprocessen, waardoor een efficiency
slag gemaakt kan worden. Dit is in 2018 gestart, maar zal nog doorlopen t/m 2019.
Voor het team Advies ging het meer om oude taken loslaten en overdragen naar Service & Beheer en
daarvoor in de plaats een ontwikkeling doormaken naar een adviseursrol. Een serieuze
gesprekspartner zijn voor de opdrachtgever. Niet meer voor één gemeente werken, maar in de
breedte inzetbaar zijn (dus voor vier organisaties), betekent een kanteling. In plaats van de indeling
naar gemeente, wordt het werk verdeeld op basis van domein / beleidsterrein. Dit stimuleert de
onderlinge kennisdeling binnen het beleidsterrein en verlaagt de kwetsbaarheid per gemeente. De
voorbereidingen voor de kanteling zijn in 2018 bij Financiën en I&A Advies ingezet en zullen in 2019
daadwerkelijk uitgerold worden.
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Opleiden en trainingen
In 2018 zijn leerkaarten opgesteld, te zien als een eerste aanzet voor een meerjarig opleidingsplan.
Hierbij wordt zowel gekeken naar vakkennis als vaardigheden en kennis van methodieken benodigd
voor het uitvoeren van de eigen functie in beeld brengen.
Als afgeleide hiervan zijn in 2018 voor de diverse vakgebieden in-company basistrainingen
georganiseerd, waarbij zoveel mogelijk op de praktijk is aangesloten. De trainingen zijn afgesloten
met een toets, om zodoende in beeld te hebben waar nog eventuele lacunes zitten waar we wat mee
moeten. Naast vakkennis is er ook aandacht geweest voor o.a. het projectmatig werken en
adviesvaardigheden. De aanpak en uitrol van projectmatig werken binnen Bedrijfsvoering is qua
opleiding, proces en templates afgerond en de brede implementatie en het finetunen hiervan is
voorzien voor 2019.
Ontwikkeltraject Bedrijfsvoering
Het bureau dat de afdeling bedrijfsvoering helpt met de organisatieverandering benadert deze vanuit
de sociotechniek. In dit traject wordt ingegaan op de vier grote veranderingen waar we als
bedrijfsvoering voor staan: het bouwen aan een nieuwe organisatie, andere wijze van organiseren
(zelforganiserende clusters), een verdere professionalisering, en gedrag en cultuurverandering bij
medewerkers & leidinggevenden.
Er is een professioneel kader opgesteld, dat inmiddels MER-breed is overgenomen. Regeltaken
worden lager in de organisatie neergelegd en er is voorzichtig een begin gemaakt met het bedenken
van KPI’s en cockpitjes, waar de cluster hun eigen proces mee kunnen sturen. Zo ontwikkelen we
successievelijk steeds meer eigenaarschap en de daarbij behorende verantwoordelijkheid lager in de
organisatie.
Gegevensveiligheid
Het Servicecentrum MER heeft in 2018 een eerste stap gezet naar een integrale werkwijze om de
basis voor Gegevensveiligheid (privacy, informatiebeveiliging) op orde te brengen.
De centrale privacyrollen zijn in 2018 met het benoemen van de Functionaris voor de
Gegevensbescherming (FG) en de Privacy Coördinator (PC) ingevuld. De centrale rol van
informatiebeveiligingsadviseur (CISO) is in 2017 al ingevuld. Gegevensveiligheid is in 2018 qua
formatie wat betreft deze rollen structureel opgenomen in de begroting.
Als onderdeel van integraal management wordt Gegevensveiligheid voor een belangrijk deel in de
individuele processen van de afdelingen, teams en clusters geborgd. In 2018 zijn we daarmee
aangevangen. De daarvoor benodigde decentrale rollen gegevensveiligheid zijn grotendeels
toegewezen.
Door capaciteitsbeperkingen is het echter o.a. niet gelukt om de rol van Information Security
Manager (ISM) bij het cluster Informatie en Automatisering in te vullen. Dit is uitgesteld naar 2019.
Daardoor is Gegevensveiligheid nog geen integraal onderdeel van ontwikkeling en beheer van onze
Informatievoorziening en Automatisering.
Vanuit de afdelingen, teams en clusters worden werkplannen gegevensveiligheid opgesteld. De
uitvoering van deze werkplannen vraagt incidentele en structurele financiële middelen. Deze zijn in
2018 nog niet begroot. Hierdoor zijn voor 2018 geplande activiteiten uitgesteld naar 2019.
De besluitvorming over de inrichting van het netwerkteam gegevensveiligheid voor de 4 MERorganisaties zal in 2019 worden afgerond.
De bestuurlijke en financiële gevolgen van gegevensveiligheidsincidenten zoals datalekken zijn in
2018 acceptabel klein gebleven. Persoonlijke gevolgen van dergelijke incidenten zijn niet bekend.
25

UP 2018
Het proces om in nauwe samenwerking met de opdrachtgevers een UitvoeringsProgramma (UP) en
bijbehorende Product en Diensten Catalogus (PDC) vorm te geven, heeft (in mei 2018) geresulteerd
in een door alle partijen geaccepteerde werkversie van het UP 2018 BV.
Teneinde inzicht te verkrijgen in de uit te voeren werkzaamheden en de daaraan gekoppelde
benodigde capaciteit, is in 2018 gestart met het registreren van uren en het rapporteren hiervan aan
het BV MT. Dit heeft geleid tot een betere inschatting van de benodigde capaciteit en duidelijke
verbetering m.b.t. de discussies rondom het bepalen van de voor het uitvoeren van de in de diverse
PDC’s genoemde taken, benodigde capaciteit.
Managementinformatie
In 2018 is een aanzet gemaakt om te komen tot management informatie. Momenteel loopt er
binnen bedrijfsvoering een pilot met het HR dashboard en Topdesk rapportage. Begin 2019 hopen
we deze voor de vier organisaties uit te rollen.
HRM
HRM is in 2018 gestart met het in kaart brengen van de kansen en mogelijkheden die HRM de klant
kan bieden (toegevoegde waarde). In het verlengde hiervan is gestart met het in kaart brengen van
de rolduidelijkheid binnen het team zodat het team optimaal kan worden ingericht en daarmee de
klant beter kan worden gefaciliteerd. Dit traject loopt in 2019 door.
In 2018 kwam het zwaartepunt te liggen op beheer en uitvoering van HRM processen,
managementadvies en beleid. Met betrekking tot beleid gaat het dan hoofdzakelijk over organisatie
overstijgend beleid, zoals bijvoorbeeld op het gebied van arbobeleid.
Met betrekking tot procesoptimalisatie is er in 2018 gestart met een pilot binnen het Servicecentrum
t.a.v. het proces instroom. Als de pilot slaagt, is het de bedoeling de nieuwe werkwijze ook in de
andere drie organisaties te implementeren. Het proces door- en uitstroom is in het 4e kwartaal van
2018 LEAN uitgewerkt. De pilot zal doorlopen tot in 2019.
Een andere pilot die in 2018 binnen bedrijfsvoering heeft gedraaid is die van het dashboard HRM. Na
evaluatie zal deze begin 2019 uitgerold worden binnen de vier organisaties. (zie ook
managementinformatie)
Een belangrijk item waar HRM in 2018 mee te maken heeft gekregen is de AVG. Er is een
projectgroep opgericht welke een uitgebreide inventarisatie en voorbereiding heeft gedaan op alles
wat er binnen HRM zal moeten worden uitgerold en opgepakt. Dit zal in 2019 geïmplementeerd
worden.
Documentaire Informatie Voorziening
Het niet tijdig starten met het formuleren van een duidelijke visie op Digitale Informatievoorziening
en de projectenkalender DIV heeft als resultante dat op het moment dat Zaakgericht Werken live
ging, de medewerkers van DIV nog niet in staat waren hier optimaal (pro) actief op in te spelen.
Hiertoe is eind 2017 gestart met een vakinhoudelijke bijscholing voor alle DIV medewerkers en zijn er
halverwege 2018 assessments gedaan om te bepalen waar de kracht en kunde van de medewerkers
zit, gezien de grote omslag die er gemaakt moet worden (van papieren archief naar digitaal
klantgericht werken). Bij het opstellen van het bedrijfsplan is onvoldoende rekening gehouden met
het feit dat een aantal medewerkers niet of slechts met veel moeite en begeleiding in staat zal zijn
om de omslag te maken naar de nieuwe werkwijze. Het werken met een zaaksysteem, waarbij DIV
medewerkers veel meer proactief richting de klant zullen moeten acteren en waarbij goede
computervaardigheden essentieel zijn, vergt andere competenties dan het werken met papieren
dossiers.
26

Om de processen te optimaliseren is gestart met het onder de loep nemen van het postproces via de
Lean-methodiek; momenteel bevinden we ons in een afrondende fase en wordt in 2019 dit proces
heringericht, waarbij de verwachting is dat we een goede slag kunnen maken, mits de organisaties
hier collectief aan meewerken.
2018 heeft grotendeels in het teken gestaan van het verlenen van ondersteuning bij het verder
invoeren en optimaliseren van Zaakgericht werken. Inmiddels zijn de organisaties Roerdalen,
Omgevingsdienst, Bedrijfsvoeringen en Echt-Susteren live en staan Sociaal Domein en Maasgouw
voor 2019 gepland.
Ook heeft het wegwerken van archiefachterstanden van o.a. Maasgouw, Omgevingsdienst en Sociaal
Domein, het project E-depot in Echt-Susteren en de extra aanvragen vanuit de Omgevingsdienst veel
capaciteit vanuit DIV gevraagd.
Financiën
Het cluster Financiën afgelopen jaar voornamelijk bezig geweest met het opleveren en verbeteren
van de totstandkoming van de diverse planning & control producten (jaarrekening, begroting) en het
harmoniseren van een aantal administratieve processen.
De nadruk lag zoals al eerder aangegeven op het op orde brengen van de basis. Hiertoe behoorde de
migratie van de financiële pakketten, de invoering van de vpb, p&c verbeteringen die voor de
budgethouders, adviseurs, specialisten en financieel beheer verlichting impliceren. In 2018 is er
voorzichtig een start gemaakt met het nader invullen van de adviesrol, o.a. door maandelijks aan te
schuiven bij de budgethouder en deze van de juiste informatie te voorzien en te adviseren over
financiële managementvraagstukken o.b.v. door Service & Beheer te genereren
managementgegevens.
I&A
De benodigde formatie voor I&A Service & Beheer is gebaseerd op het reguliere beheer en
onderhoud. Uitgangspunt daarbij is geweest om de ondersteuning die vanuit automatisering
gewenst is op het gebied van projecten en/of extra wensen op het moment dat het gaat spelen,
wordt doorgerekend en apart wordt doorbelast aan de opdrachtgever(s).
Onderzoek naar en verbetering van Service Desk (betreffende alle disciplines van BV) is uitgevoerd en
heeft o.a. geleid naar implementatie van TopDesk en opstellen van SLA voor ICT. Verdere acties en
verbeteringen voortvloeiend uit het onderzoek, worden in 2019 vormgegeven.
Migratie bedrijfsvoering en invoering en uitrol Zaakgericht Werken
In het eerste half jaar 2018 is de afdeling bedrijfsvoering geheel gemigreerd naar één werkomgeving.
Dit is een voorwaarde om de slag te kunnen maken naar een efficiëntere en meer uniforme
werkwijze. In verband met de werkzaamheden rondom de jaarrekening is de migratie van financiën
naar het tweede kwartaal doorgeschoven. De andere onderdelen binnen bedrijfsvoering zijn in het
eerste kwartaal gemigreerd.
Projectenkalender I&A
Om de inrichting van de I&A omgeving van het Servicecentrum MER en de drie deelnemende
gemeenten vorm te geven is de projectenkalender 2015-2016 (meerjarige projecten) opgesteld. De
projectenkalender omvat voor 2018 nog zeven projecten. In onderstaande tabel wordt een beknopte
toelichting op de voortgang van de projecten gegeven.
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Tabel: Voortgang I&A Projectenkalender 2015-2016
Project (incl. nummer)
5. Zaakgericht Werken MER SD

7. Zaakgericht Werken MER Gemeenten

8. Inrichten KCS MER frontoffices
9. Aanbesteding Telefonie

14. Migratie ICT infra naar de MER omgeving

15. Samenvoeging Financiële Toepassing

17. Realisatie verdieping MER informatiearchitectuur

Omschrijving
Door een scope-wijziging (verplicht gebruik van de
Servicebus) in combinatie met capaciteitsproblemen
bij DIV, Functioneel beheer en afdeling SD, is de
livegang vertraagd. Oplevering staat gepland voor
Q1/Q2 2019.
In 2018 zijn we gestart met de voorbereidingen voor
de implementatie van ZGW. Door de
verhuizing/verbouwing en reorganisatie wordt dit
pas in 2019 afgerond. Implementatie van ZGW in
Echt-Susteren is in 2018 afgerond. Aanvullend wordt
voor 2019 BBP opgepakt. Implementatie van JKC is
op verzoek van Roerdalen uitgesteld tot in 2019.
Dit project wordt gelijktijdig met de invoering van
project ZGW opgepakt.
In 2018 is de implementatie bij gemeente Roerdalen,
Bedrijfsvoering, Sociaal Domein en gemeente EchtSusteren uitgevoerd en afgerond. Eind 2018 bevindt
zich het project in de nazorg fase en wordt de
overdracht naar de beheerorganisatie voorbereid.
In 2018 zijn de voorbereidingen gestart voor het
samenbrengen van de ICT omgevingen tot één
omgeving. De migratie naar de MER-omgeving stond
als eerste gepland voor Maasgouw in combinatie
met de verhuizing/verbouwing. Problemen met de
performance van de MER-omgeving hebben ertoe
geleid, dat dit project on-hold is gezet. In 2018 zijn
voorbereidingen gedaan om dit probleem op te
lossen. Daarna wordt dit project weer verder
opgepakt.
In 2018 is de technische migratie van K2F afgerond.
Alle medewerkers kunnen nu vanaf iedere werkplek
de 4 omgevingen benaderen. is technisch gezien
afgerond.
De harmonisatie van de financiële applicatie wordt
door de vakafdeling zelf opgepakt.
Livegang en overdracht vinden plaats in 2019. De
afdeling SD, voor wie het gebruik van de Enterprise
Servicebus een harde eis is, wil vooraf een stresstest laten uitvoeren.

DIV projectenkalender
De meeste geplande projecten zijn inmiddels afgerond of in concept gereed. De afhankelijkheid van
het zaakgericht werken heeft soms parten gespeeld. Dat zien we ook terug in de plateauplanning: we
gingen er bij aanvang vanuit dat het zaakgericht werken sneller ingevoerd zou zijn. Ook weten we
inmiddels dat het besluitvormingstraject binnen de MER zeer tijdrovend is.
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Tabel: Voorgang DIV projectenkalender
Project
Oorspronkelijke
planning
DIV processen op orde
Januari 2017 t/m juni
2017

Nieuwe planning

Status - Toelichting

2018 - 2019

Looptijd is (deels) afhankelijk van de
uitrol van het ZGW.
Processen en werkinstructies zijn in
concept uitgewerkt. Optimalisatie en
uniformering opgestart om te komen
tot ‘handboek soldaat’.

Opstellen besluiten
informatiebeheer en
archiefverordeningen

Januari 2017 t/m
april 2017

DIV heeft de
stukken
aangeleverd bij de
MER-organisaties.
Besluitvorming
loopt

Inrichten digitaal archief
SC MER

Januari 2017 t/m juni
2017

2018 - 2019

Huisvesting DIV

April 2017 t/m juni
2017

2019

Verhuizing Maasgouw

April 2017 t/m juni
2017

Terugverhuizing in
2018

Invoeren selectielijst
2017

Maart 2017 t/m juni
2017

2018 - 2019

Handboek vervanging
OD en SD

Januari 2017 t/m juni
2017

Concept gereed

Wegwerken
achterstanden SD

Januari 2017 t/m juni
2017

Loopt

Werken in verschillende omgevingen
maakt het uniformeren complicerend
en tijdrovend.
O.b.v. de lean-filosofie is het
postproces uitgewerkt en zal mogelijk
aanpassingen tot gevolg hebben.
Verwachting begin maart oplevering.
Conceptversies van
archiefverordeningen en besluiten
informatiebeheer zijn opgesteld en
aangeleverd bij de 4 organisaties.
Maasgouw en servicecentrum hebben
het besluit en de verordening
vastgesteld, in Roerdalen en EchtSusteren volgt dit zodra het voor de
gemeenteraad geagendeerd is.
Hangt samen met invoering en
vaststelling van de archiefverordening
– beheerbesluit en vervangingsbesluit
en afhankelijk van volledige invoering
JOIN binnen SC MER.
Centraal huisvesten van post en
registratie heeft nadrukkelijk
aandacht. Afhankelijk van uitkomsten
lean sessie postproces.
Eind 2018 is archief vanuit Stein weer
terug naar eigen archief in Maasgouw
gebracht. Heeft enige achterstand
opgeleverd die in 2019 verder moet
worden weggewerkt.
Er is een plan voor de invoering
gemaakt. Functioneel beheer is op de
hoogte. Implementatie loopt gelijk
met JOIN.
Voor de overgangsperiode tussen 1
januari en ingebruikname JOIN zijn
afspraken gemaakt.
Alle archiefmedewerkers hebben
inmiddels training gevolgd via VHIC
Handboeken zijn in concept gereed
maar is afhankelijk van vaststellen
archiefverordening en beheerbesluit.
Achterstand blijft stabiel. Wordt
definitief weggewerkt na livegang SD.
Monitoring en rapportering zal
wekelijks plaatsvinden.
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Project

Nieuwe planning

Status - Toelichting

Opstellen kwaliteitsplan
DIV

Oorspronkelijke
planning
Juli 2017 t/m oktober
2017

2018 - 2019

Kwaliteitssysteem

Nov 2017 – dec 2018

Loopt

Ontwikkelen digitale
vaardigheden: digitale
dossiervorming

Sep 2017 – mei 2018

Loopt

Het kwaliteitshandboek is begin 2018
in concept opgeleverd en er wordt
mee gewerkt. Actualisatie staat
gepland voor 1e kwartaal 2019 waarna
het handboek formeel vastgesteld kan
worden.
Kwaliteitshandboek wordt
geactualiseerd en verder uitgebreid
met werkinstructies, controles en
rapportages en is afhankelijk van
actualisatie en vaststellen handboek
DIV.
Afstemming over nieuwe digitale
werkwijze voor DIV en behandelaars
van zaken voor die organisaties waar
implementatie van JOIN al heeft
plaatsgevonden.
Loopt volgens planning ZGW in nauwe
samenspraak tussen functioneel
beheer, div specialisten en MERorganisaties.
Het ontwikkelen van digitale
vaardigheden bij het werken aan en
vormen van digitale dossiers door de
organisatie(s) moet nadrukkelijk
aandacht krijgen vanuit lijn
management.

Voorbereiden
maandelijkse rapportage
+ termijnafhandeling

Sep 2017 – nov 2017

In concept
afgerond

Handboek vervanging
organisatie breed
voorbereiden

Sep 2017 – mrt 2018

2019

Bestaande rapportages zullen verder
geoptimaliseerd worden. Loopt
volgens planning ZGW in nauwe
samenspraak tussen functioneel
beheer, div specialisten en MERorganisaties.
Het correct gebruik van JOIN door alle
medewerkers moet nadrukkelijk
aandacht krijgen vanuit lijn
management.
De handboeken vervanging voor alle 4
de organisaties zijn in concept gereed
conform planning.
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5.4. Wat heeft het gekost?
Tabel: Specificatie van baten en lasten
Begroting 2018
voor wijziging

BEDRIJFSVOERING

Begroting 2018 na
wijziging

Realisatie 2018

Verschil
raming/realisatie

LASTEN

Bedrijfsvoering Algemeen

Bedrijfsvoering I&A

Loonkosten bedrijfsvoering
Overige personeelskosten en opl.
Flexibele schil vanaf 2019

5.551.668
261.079

6.681.955

6.813.668

-131.713
0
0

Implementaiebudget 2017 en 2018
Totaal Algemeen

415.000
6.227.747

415.000
7.096.955

340.415
7.154.083

74.585
-57.128

Applicaties onderhoud+beheer
LAN Onderhoud
LAN Beheer
LAN Aanschaf
WAN Verbindingen
Leasekosten
I&A projectenkalender 2017/2018
Structurele kosten PK 2.0
Div projectenkalender
WAN Telekom
Diverse/supplies
Digitale Informatie Voorziening
Financien
Doorbelasting B&O
Totaal I&A

297.000
453.000
14.800
9.000
542.000
614.000
1.078.500
39.000

455.790
491.500
14.800
9.000
542.000
614.000

621.612
335.116
8.854
27.237
154.100
545.647

-165.822
156.384
5.946
-18.237
387.900
68.353

90.000
373.637
37.500
197.160
12.988
2.838.375

90.000
214.312
51.153
23.701
248.327
12.988
2.333.047

159.325
-51.153
13.799
-51.167
0
505.328

10.042.134 €

9.935.330 €

9.487.130 €

448.200

2.584.651
3.400.090
2.499.819
415.000
1.117.500

3.002.706
3.922.482
2.856.568

2.914.022
3.689.508
2.730.026

-88.684
-232.974
-126.542
-

55.000
15.500
9.404.056 €

-448.200

TOTAAL LASTEN BV
BATEN
Bijdrage gemeenten

532.427
37.500
197.160
3.814.387
€

Deel bijdrage Maasgouw
Deel bijdrage Echt-Susteren
Deel bijdrage Roerdalen
Implementatiebudget
I&A projectenkalender 2017/2018
Achterstanden archief (Maasgouw)
Transitiebudget

TOTAAL BATEN BV

€

10.017.060 €

55.000
15.500
9.852.256 €

SALDO VAN BATEN EN LASTEN BV

€

-25.074 €

-83.074 €

-83.074 €

-

25.075

25.075
74.500
16.501 €

25.075
74.500
16.501 €

0
0
-

RESULTAATBESTEMMING 2018
Reserve leaselasten
Reserve ICT zaaksysteem
GEREALISEERD RESULTAAT

€

1 €

Toelichting
Op de loonkosten bedrijfsvoering is sprake van € 131.000 hogere lasten. Dit wordt grotendeels
veroorzaakt door veel openstaande vacatures, langdurig ziekteverzuim (invulling door inhuur) en een
aantal medewerkers dat inmiddels bovenformatief is. De kosten van deze laatste groep worden deels
opgevangen door het overschot op het implementatiebudget van € 75.000, waardoor er per saldo
onderaan de streep nog een tekort van € 57.000 is.
Uit de cijfers is te herleiden dat er een overschot op de reguliere I&A budgetten van € 448.200 is. Dit
wordt grotendeels veroorzaakt doordat het begrote bedrag is gebaseerd op de structurele kosten die
voortvloeien uit de projecten van projectenkalender 2015-2016, met name project 14 “Migratie ICT
infra naar de MER omgeving”. Aangezien dit project nog doorloopt in 2018-2019, is
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er een overschot op posten zoals leasekosten (€ 68.000), WAN verbindingen (€ 388.000), LAN
onderhoud (€ 156.000), WAN Telekom (€ 159.000) en een overschrijding op applicaties onderhoud
(€ 165.000) en diverse/supplies (€ 51.000).
Onderstaand wordt hier nog een uitgebreidere toelichting op gegeven:
- LAN Onderhoud: Hierop worden licenties geboekt van onder andere Microsoft en Oracle
m.b.t. werkplekken en servers. Omdat de gemeenten nog beschikken over hun eigen ICT
omgeving en deze nog niet is gemigreerd naar de ICT omgeving van het Servicecentrum MER
is uitbreiding van deze licenties (nog) niet volledig gerealiseerd.
- Leasekosten: Op deze posten worden de structurele lasten van investeringen in hard- en
software geboekt. Omdat de gemeenten nog beschikken over hun eigen ICT omgeving en
deze nog niet is gemigreerd naar de ICT omgeving van het Servicecentrum MER is uitbreiding
van hard- en software (werkplekken, servers, netwerkapparatuur) nog niet volledig
gerealiseerd.
- WAN verbindingen: Hierop worden de verbindingen geboekt die noodzakelijk zijn voor het
functioneren van de gezamenlijke ICT omgeving van het Servicecentrum MER. Zodra de ICT
omgevingen van de gemeenten worden gemigreerd naar de ICT omgeving van het
Servicecentrum MER worden de verbindingen hierop aangepast/uitgebreid. Daarnaast is er
een forse besparing gerealiseerd omdat de aanbesteding van de glasvezelverbinding
gunstiger is uitgevallen dan begroot.
- Applicaties onderhoud: Hierop worden de onderhoudskosten (support en onderhoud)
geboekt van applicaties van de Omgevingsdienst, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering.
- WAN Telecom (telefonie): Hierop worden de kosten m.b.t. het telefonie project geboekt. De
Het overschot op de post WAN-telecom wordt veroorzaakt door de latere uitrol van het
telefonieproject binnen de gemeenten (Maasgouw januari 2018, Roerdalen juni 2018 en
Echt-Susteren oktober 2018).

Toelichting op het resultaat
Het voorlopig resultaat van het programma Bedrijfsvoering is € 448.200 voordelig. Op grond van de
vaststellingsovereenkomst van februari 2019 is dit voorlopig resultaat in mindering gebracht op de
gemeentelijke bijdrage zodat het eindresultaat uitkomt op 0. Voor wat betreft de teruggave wordt
deze berekend op basis van de in 2018 per gemeente betaalde bijdrage; hierbij is het onderdeel
WAN-telecom apart berekend.
Het project WAN-telecom (telefonie) is operationeel gefaseerd uitgevoerd. De teruggave wordt op
basis van de afwijkende verdeelsleutel berekend.

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Totaal

€
€
€
€

Telefonie
Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Totaal

€
€
€
€

Bijdrage 2018 BV
3.002.706,00
3.922.482,00
2.856.568,00
9.781.756,00

Inbreng
116.201,00
156.180,00
101.256,00
373.637,00

%
30,7%
40,1%
29,2%
100,0% €

Operationeel
1-1-2018
1-10-2018
1-6-2018

Resultaat BV
88.685
115.839
84.352
288.876

Gereailiseerd
116.201,00
39.045,00
59.066,00
€ 214.312,00

Teruggave
0,00
117.135,00
42.190,00
€ 159.325,00
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6. Programma Bestuur & Organisatie
6.1. Inleiding
Dit programma betreft de ondersteuning van het bestuur en de organisatie. De concernstaf is het
organisatieonderdeel dat aan dit programma is gekoppeld.

6.2. Wat wilden we bereiken?
Professionele ondersteuning van het management, de directie, het Dagelijks Bestuur (DB) en het
Algemeen Bestuur (AB) op het gebied van besluitvorming, strategische advisering, planning en
control. Professionele ondersteuning van het management, de directie, Het DB, en het AB bij de
organisatieontwikkeling strategie, (organisatie)structuur, systemen, personeel, vaardigheden en
managementstijl) van het Servicecentrum MER als geheel. Een goede ondersteuning van de
Ondernemingsraad (OR).

6.3. Wat hebben we daarvoor gedaan?
We zorgden voor:
a. secretariële en administratieve ondersteuning voor managementteam, directie, stuurgroep, DB
en AB en voor hun besluitvorming;
b. advisering aan managementteam, directie, stuurgroep, DB en AB over besluitvorming, P&C
cyclus,
c. aansturing, advisering en coördinatie van de uitvoering van de ontwikkelagenda van het
Servicecentrum MER: in 2018 is vormgegeven aan de ontwikkelagenda van het Servicecentrum
volgens de werkkalender; het project dienstverlening is afgerond, conferenties over
samenwerkingsthema’s zijn uitgevoerd, de voorbereidingen voor een 0-meting van de
ontwikkeling op basis van de OOM methodiek zijn afgerond.
d. secretariële ondersteuning voor de OR;
e. controle van jaarrekening en jaarverslag;
f. interne communicatie;
g. algemene juridische ondersteuning;
h. inkoopadvies;
i. inwinning integraal fiscaal advies (BTW/Vpb); daarnaast is in 2018 de aangifte Vpb 2016 MER
ingediend met een belastbaar bedrag van nihil. Wel is in de aangifte gebruik gemaakt van de
optie tot ‘expliciete standpuntbepaling’. Hierin is aangegeven dat de MER graag met de
belastingdienst in overleg treedt ten aanzien van de fiscale positie.
j. Het opdrachtgeverschap bedrijfsvoering voor het Servicecentrum MER is in 2018 overgedragen
aan de afdeling bedrijfsvoering.
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6.4. Wat heeft dat gekost?
Tabel: specificatie van baten en lasten
Begroting 2018 Begroting 2018
Verschil
voor wijziging na wijziging Realisatie 2018 raming/realisatie

BESTUUR EN ORGANISATIE

Bestuur & Organisatie
Algemeen

Accountantskosten
Fiscaliteiten
Communicatie
Huur huisvesting Heel
Loonkosten Bestuur en Organisatie

TOTAAL LASTEN B & O
Bijdrage gemeenten

15.000

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

5.000
210.000
150.110

15.000
15.000
10.200
210.000
227.023

15.000
8.457
1.285
210.000
245.466

0
6.543
8.915
0
-18.443

380.110 €

477.223 €

480.208 €

-2.985

262.815
70.861
46.434

280.956
95.285
62.018
38.964

281.884
96.530
62.830
38.964

928
1.245
812
-

480.208 €

2.985

TOTAAL BATEN B & O

€

380.110 €

477.223 €

SALDO VAN BATEN EN LASTEN B & O

€

- €

- €

-

€

-

€

- €

- €

- €

-

RESULTAATBESTEMMING 2018
GEREALISEERD RESULTAAT

De indirecte kosten betreffen de loonkosten voor de ondersteuning van management, directie,
stuurgroep, DB, AB en OR en overige personeelskosten en opleiding ten aanzien van voornoemde
ondersteuning.
Deze post bestaat uit de post salarissen en post tijdelijk personeel. Op deze post zijn daarnaast de
niet begrote kosten geboekt voor de ondernemingsraad, verzekeringen en de applicatie voor de
salarisadministratie.
Toelichting op het resultaat
De directe kosten zijn verdeeld over:
- de kosten voor de wettelijk verplichte accountant voor de controle van de jaarrekening en
het jaarverslag;
- communicatie (middelen, geen mensen);
- huur van huisvestingslocaties van het organisatieonderdeel Omgevingsdienst, waarbij wordt
opgemerkt dat de drie gemeenten afhankelijk van het project “gesloten beurzen”
huurovereenkomsten zullen afsluiten voor de huisvesting van onderdelen van het
Servicecentrum MER.
- De kosten voor capaciteit ten behoeve capaciteit voor inkoopadvisering worden gedragen
door de gemeenten, volgens de gemaakte afspraken bij het gesloten beurzen principe.
Het voorlopig resultaat van het programma BO is € 2.985 nadelig. Op grond van de
vaststellingsovereenkomst van februari 2019 is de gemeentelijke bijdrage verhoogd zodat het
eindresultaat uitkomt op 0.
Bijdrage 2018 BO
Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Totaal

€
€
€
€

70.956,00
95.285,00
62.018,00
228.259,00

%
31,1%
41,7%
27,2%
100,0%

Resultaat BO
-928
-1.245
-812
€
-2.985
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7. Paragrafen
In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn de volgende paragrafen van de begroting en de
jaarrekening verplicht gesteld (indien relevant). In de paragrafen worden de beheersmatige taken
van de organisatie verder uitgewerkt. Aldus wordt verslag gedaan over relevante ontwikkelingen van
bepaalde ondersteunende taken. De verplichte paragrafen zijn:
 Bedrijfsvoering;
 Weerstandsvermogen;
 Onderhoud kapitaalgoederen en
 Financiering.
De paragrafen verbonden partijen, grondbeleid en lokale heffingen zijn niet relevant voor het
Servicecentrum MER. Servicecentrum MER is voor de deelnemende gemeenten een verbonden
partij, maar beschikt zelf niet over verbonden partijen waarover verantwoording dient te worden
afgelegd. Het grondbeleid maakt deel uit van de kerntaken van de gemeenten en voor de uitvoering
van de lokale heffingen (incl. invordering) wordt gebruik gemaakt van de diensten van BsGW.

7.1. Paragraaf bedrijfsvoering
Inleiding
Het Servicecentrum MER is een uitvoeringsorganisatie met als missie: “Prfessionals in Service
dichtbij.”
In de planning en control producten van het Servicecentrum MER hebben alle organisatie
onderdelen: Omgevingsdienst, Sociaal Domein, Bedrijfsvoering en Bestuur en Organisatie, hun eigen
programma. Deze programma’s bestaan grotendeels uit lasten en baten met betrekking tot
personeel. Er zijn nagenoeg geen inhoudelijke lasten en baten.
De afdeling Bedrijfsvoering levert advies en service en beheer inzake HRM, financiën I&A en DIV aan
de drie gemeenten én aan het Servicecentrum. Het begrotingsprogramma van bedrijfsvoering
bestaat naast de lasten en baten met betrekking tot het personeel ook uit de inhoudelijke kosten op
het gebied van informatisering en automatisering. Hierover is gerapporteerd in het programma
bedrijfsvoering.
Deze paragraaf spitst zich toe op de bedrijfsvoering van het Servicecentrum MER als geheel.
Missie: Prfessionals in Service dichtbij
In 2017 hebben we onze missie: professionals in service dichtbij bepaald. We werken iedere dag
opnieuw aan onze missie. De smiley in prfessional staat voor het werken met plezier. In het
Servicecentrum streven we ernaar dat de professionals ruimte krijgen en creëren om innovatief,
efficiënt en effectief hun werk te doen.
Onze medewerkers verlenen namens de drie gemeenten service aan de inwoners, en aan de
collega’s van de drie gemeenten én aan de collega’s van het Servicecentrum. Zij doen dit dichtbij, wat
betekent dat ze betrokken en goed bereikbaar opereren, daarbij gebruik makend van de
verschillende kanalen.
De ontwikkeling, doorontwikkeling en innovatie in het Servicecentrum staat steeds in het licht van
het bereiken van onze missie.
Sturing
Het Servicecentrum MER heeft een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur en een directie. Het
Algemeen Bestuur bestaat uit de drie colleges van Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen. De leden
van het Algemeen Bestuur wijzen uit hun midden één lid per gemeente aan om zitting te nemen in
het Dagelijks Bestuur.
Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 is er een nieuw Algemeen Bestuur aangetreden. In
de juli vergadering hebben de AB-leden uit hun midden de DB leden aangewezen; mevrouw de Boer35

Beerta en de heren Hessels en Strous vormen opnieuw het Dagelijks Bestuur. De heer Strous is
aangewezen als voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur.
De directie van het Servicecentrum MER bestaat uit de gemeentesecretarissen van de drie
gemeenten. De portefeuilles Omgevingsdienst, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering zijn verdeeld over
de drie directieleden.
Eind 2018 heeft het Algemeen Bestuur de opdracht vastgesteld om de doorontwikkeling van het
Servicecentrum MER te versnellen. Doel van deze versnelling is dat het Servicecentrum MER vanaf
2020 toekomstbestendig is. Dit betekent dat het Servicecentrum opereert voor minder meerkosten
ten opzichte van de situatie dat iedere gemeente de taken afzonderlijk zou uitvoeren. Ook een
evaluatie van de governance structuur maakt onderdeel uit van de opdracht.
Het management van de drie afdelingen stuurt op resultaat. Afspraken over de op te leveren
resultaten worden jaarlijks vastgelegd in drie uitvoeringsprogramma’s: Omgevingsdienst, Sociaal
Domein en Bedrijfsvoering. Dit zijn afspraken over de producten en diensten die de gemeenten
willen afnemen van het Servicecentrum. Deze afspraken komen tot stand na intensief overleg met de
drie opdrachtgevende gemeenten. Wanneer deze afspraken ook tot aanvullende dienstverlening
omvatten, leidt dit tot een begrotingswijziging.
Voor het onderdeel Bedrijfsvoering omvat dit uitvoeringsprogramma ook de uitvoeringstaken voor
het Servicecentrum MER zelf.
In 2018 hebben naast de afdeling Omgevingsdienst, ook de afdelingen Sociaal Domein en
Bedrijfsvoering met een uitvoeringsprogramma gewerkt.
Huisvesting
De huisvesting en de facilitaire ondersteuning van het Servicecentrum worden verzorgd door de drie
gemeenten. Afdeling Sociaal Domein en de concernstaf in Echt-Susteren, de afdeling
Omgevingsdienst in Maasgouw en de afdeling Bedrijfsvoering in Roerdalen. In 2018 is de afdeling
Omgevingsdienst verhuist van de locatie in Heel naar de locatie in Maasbracht.
Overige bedrijfsvoeringstaken
Communicatie en juridische ondersteuning voor het Servicecentrum worden vanaf 1 januari 2018
niet meer door de gemeenten uitgevoerd onder de noemer gesloten beurzen principe. Deze taken
zijn zoveel als mogelijk opgevangen door de concernstaf en door de afdelingen.
Ten aanzien van de organisatie inkoop en verzekeringen, is in 2018 een advies afgerond. Hierover
heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden.
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Personeel
Onderstaand treft u een aantal overzichten aan met HRM kengetallen uit 2018.
Tabel: HRM-kengetallen
Kengetallen MER t.b.v. jaarrekening 2018

Tabel: Personeel 2018
Formatie in fte Gerealiseerde
Afdeling
31/12/2018
loonsom 2018
Omgevingsdienst
66,4 €
4.142.667
Sociaal Domein
60,5 €
4.362.279
Bedrijfsvoering
83,67 €
5.109.368
Bestuur en organisatie
2,22 €
178.745
Totaal Servicecentrum MER
212,79 € 13.793.059

Tabel: ziekteverzuim 2018 VerzuimZiekmeldings- Gemiddelde
Afdeling
percentage
frequentie
verzuimduur
Omgevingsdienst
6,03%
1,15
15,27
Sociaal Domein
5,59%
1,29
12,38
Bedrijfsvoering
7,65%
1,12
20,12
Bestuur en organisatie
0,00%
0
0
Totaal Servicecentrum MER

Tabel: ontwikkeling gemiddeld
2015
2016
2017
2018

6,45%

1,17

16

2,89%
3,57%
7,77%
6,45%

Tabel: ontwikkeling personeelbestand
2015
66,36
2016
120,36
2017
255,41
2018
276,06

Interne controle
Voorafgaand aan de jaarrekeningcontrole zijn de materiële processen geanalyseerd en vastgelegd.
Daarbij zijn de (proces)risico’s geïnventariseerd en de getroffen beheersmaatregelen beschreven. De
vastgelegde administratieve organisatie per proces vormde het vertrekpunt voor de interne controle
2018. Er zijn geen materiële bevindingen gebleken uit de gecontroleerde processen: salarissen,
crediteuren en aanbestedingen.
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7.2 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheer
Kaders voor risicomanagement
In juli 2017 zijn de kaders voor risicomanagement vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De risico’s
in het Servicecentrum worden enerzijds veroorzaakt door exogene ontwikkelingen, zoals een
toename van de vraag en liggen anderzijds aan de bedrijfsvoerings-kant. Risico’s als gevolg van
beleidskeuzes en gemeentelijke projecten maken geen onderdeel uit van het risicomanagement van
het Servicecentrum MER.
In de kaders voor risicomanagement is ook het risicomanagementproces vastgelegd. Dit proces
maakt onderdeel uit van de planning en control cyclus in het Servicecentrum MER. Risico-identificatie
en risico-classificatie zijn belangrijke onderdelen van dit proces. Dit gebeurt met behulp van de kansen gevolg-klassen uit de onderstaande tabel.
Kans-klassen

Gevolg-klassen

Hoe
waarschijnlijk
is het dat het
risico zich zal
voordoen?

Gemiddelde

Klein

1-40%

20%

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

Verwachte financiële
omvang

Gemiddelde

< € 25.000

€ 12.500

Gemiddeld

40-60%

50%

Laag

€ 25.000 – € 100.000

€ 62.500

Groot

60-95%

80%

Gemiddeld

€ 100.000 - € 500.000

€ 300.000

Hoog

€ 500.000 - € 1000.000

€ 750.000

Zeer hoog

>€ 1000.000

€ 1.500.000

Het weerstandsvermogen bevat alle middelen en mogelijkheden waarover het Servicecentrum MER
beschikt, om de gevolgen van niet begrote kosten te dekken zonder dat dit leidt tot aanpassing van
het bestaand beleid.
Hierbij zijn twee elementen belangrijk:
Hoeveel middelen zijn nodig om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen? Dit noemen
we de benodigde weerstandscapaciteit.
Hoeveel middelen zijn beschikbaar om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen? Dit
noemen we de beschikbare weerstandscapaciteit.
Weerstandsvermogen= Beschikbare weerstandscapaciteit
Benodigde weerstandscapaciteit

= 1,0 < 1,4 1

Het Algemeen Bestuur heeft gekozen voor een weerstandsvermogen met de waardering
‘voldoende’. Een uitkomst van 1,0 betekent dat de organisatie precies genoeg geld heeft om de
risico’s financieel af te dekken. Er wordt niet geopteerd voor een hogere waardering omdat dit zou
1

Waarderingstabel ten behoeve van het weerstandsvermogen: > 2,0 uitstekend, 1,4<2,0 ruim voldoende, 1,0 <
1,4 voldoende, 0,8 < 1,0 matig, 0,6 < 0,8 onvoldoende en, 0,6 ruim onvoldoende.
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impliceren dat de gemeenten een te hoog deelnamebedrag betalen. Het beleid in de kaders
risicomanagement, zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur in juli 2017, zal worden toegepast
vanaf de begroting 2019.
Begroting en jaarverslag 2018
In de begroting 2018 is in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheer een opsomming
gemaakt van de risico’s. Deze risico’s zijn destijds niet gekwantificeerd. De kaders voor
risicomanagement waren nog niet vastgesteld en zijn daarom nog niet toegepast in de begroting
2018.
In onderstaande tabel zijn de risico’s voor 2018 alsnog achteraf gekwantificeerd. Vervolgens is
aangegeven of dit risico zich al dan niet heeft voorgedaan. Dus de risicoscores kun je niet optellen,
sommige risico’s hebben zich niet voorgedaan. De risico’s die zich wel hebben voorgedaan en die
financiële consequenties hadden (bijv. ziekteverzuim) hebben we opgevangen met
begrotingswijzigingen en zijn dus niet ten laste van de algemene reserve gebracht. In 2018 is geen
beroep gedaan op de algemene reserve.
Risico in de begroting 2018

Beheersmaatregelen in 2018

Kans

Impact

Risico
score

Algemene risico’s
Langdurig ziekteverzuim
Eigenrisico drager Ziektewet
Het Servicecentrum is bij ziekte van
personeel niet verzekerd bij UWV.

groot
- Management heeft veel
aandacht voor individuele
medewerker, bijv. door
periodieke gesprekken;
- Opvangen verzuim door
herverdeling van taken en
prioritering in afstemming
- Inzet van extra middelen
(begrotingswijzigingen) voor de
inhuur van extra capaciteit.

Knelpunten in de bedrijfsvoering (1)
De bedrijfsvoering van de afdelingen is
afhankelijk van o.a. de uitvoering van de
projectenkalender en de ondersteuning
door I&A (incl. Documentaire
informatievoorziening), financiën en
HRM.
Knelpunten in bedrijfsvoering waardoor
het primaire proces en de benodigde
sturingsinformatie onder druk komt te
staan.

- Inrichten van de werkprocessen
volgens LEAN
- Beweging naar zelforganiserende teams met
aandacht voor procesverantwoordelijkheid
- Inhuur extra capaciteit en
kennis om knelpunten op te
vangen

Knelpunten in de bedrijfsvoering (2)
Nieuwe en groeiende organisatie,
waardoor bepaalde budgeten,
budgethouderschap, financiële
ondersteuning, interne controle nog
niet goed belegd en geformaliseerd zijn.

Ontwikkeling van P&C producten,
toebedelen van budgeten en
beleggen van
budgethouderschap.

Vertraging projectenkalenders

Gem

240.000

Het gemiddelde verzuimpercentage
bedroeg in 2018 6,45%. Het risico van
verzuim heeft zich voorgedaan, deels
omdat organisaties van deze omvang
altijd met kort en langdurig verzuim te
maken hebben en deels omdat het
Servicecentrum MER een nieuwe
organisatie is met een grote
ontwikkelopgave.

groot
X
X
In 2018 zijn knelpunten in de
bedrijfsvoering opgetreden. Dit heeft
in sommige gevallen geleid tot
vertraging in de dienstverlening van
Omgevingsdienst en Sociaal Domein.
Daarnaast heeft dit geleid tot stagnatie
van een deel van de doorontwikkeling
van de afdelingen als gevolg van
knelpunten in de bedrijfsvoering.

groot
X
X
Professionalisering vindt plaats. De
implementatie van kwaliteitscyclus van
continu verbeteren staat nog in de
kinderschoenen. Het stadium van
ondersteuning en implementatie van
kwaliteit is per afdeling verschillend.
groot

x

x
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Risico in de begroting 2018
Investeringen in hard- en software
worden gefinancierd vanuit de
projectenkalenders 1.0 (2015-2016) en
2.0 (2017-2018). Gelet op de
samenhang van de diverse projecten
kan dit tot vertraging leiden of tot
technisch complexe vraagstukken.
Hierdoor kan het voorkomen dat er
aanvullende maatregelen getroffen
moeten worden die tot kostenverhoging
leiden en langere doorlooptijd van de
projecten vragen. Het streven is erop
gericht om dit te voorkomen en dat in
beginsel de extra kosten binnen het
Servicecentrum zelf worden
opgevangen.
Een verdere vertraging van de
projectenkalender I&A kan ook nog
andere extra kosten met zich
meebrengen. In de bedrijfsvoering van
het Servicecentrum is immers uitgegaan
van efficiencyvoordelen die met de
invoering van zaakgericht werken en
koppelingen tussen applicaties kunnen
worden behaald. Met die voordelen is
bij het overhevelen van taken en
middelen van de deelnemende
gemeenten aan het SC MER al rekening
gehouden.
Kostenreductie
Kostenreductie wordt niet gehaald.

Omgevingsdienst: netwerk RUD
Beëindiging huidige netwerk-RUD
samenwerking als gevolg van wet VTH
Inkomsten uit de samenwerking zijn niet
structureel en op voorhand te begroten.

Sociaal Domein: exogene wijzingen
Binnen het Sociaal Domein wordt veel
samengewerkt met andere gemeenten
en andere partijen zoals bijvoorbeeld
het CJG. Wijzigingen in
samenwerkingsverbanden kunnen

Beheersmaatregelen in 2018

Sturing
Monitoring

Om in de toekomst een
afnemende vraag op te kunnen
vangen (en daarmee het
wegvallen van een extra
inkomstenbron om de
taakstelling op te vangen) zijn
een aantal openstaande
vacatures in 2018 op het gebied
van milieutoezicht niet meer vast
ingevuld.

Kans

Impact

Risico
score
Dit risico heeft zich in 2018
voorgedaan. De projectenkalender 1.0.
is vertraagd en de projectenkalender
2.0. is uitgesteld. Deze vertraging heeft
als consequentie dat een aantal
besparingen nog niet zijn doorgevoerd,
zowel bij de afdeling bedrijfsvoering
als bij de vakafdeling Sociaal Domein.
Een ander gevolg is dat nieuwe I&A
vragen nog niet zijn opgepakt wat
weer tot nieuwe risico’s kan leiden.

gem
laag
31.250
Dit risico heeft zich in 2018 niet
voorgedaan. Zowel de OD als de SD
hebben hun taakstellingen
(vermindering bijdrage) gerealiseerd.
De afdeling BV had in 2018 nog geen
taakstelling (vermindering bijdrage).
klein
gem
60.000
Het nieuwe juridische construct (GR
met behoud van netwerkconstructie)
heeft in 2018 geen consequenties
gehad voor de vraag aan de afdeling
Omgevingsdienst vanuit de RUD
partners.

Gem

gem

150.000

In 2018 is het eerste
Uitvoeringsprogramma (UP-SD)
van het Sociaal Domein
vastgesteld. In de totstandkoming
van het UP-SD zijn extra
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Risico in de begroting 2018

Beheersmaatregelen in 2018

(in)direct gevolgen hebben voor de
werkzaamheden en benodigde
capaciteit van de afdeling.

werkzaamheden als gevolg van
wijzigingen, beleidswijzigingen of
wijzigingen bij
samenwerkingsverbanden
opgenomen. Een voorbeeld van
deze laatste zijn de extra
werkzaamheden voor het
Werkgeversservicepunt
Roermond. Door deze
systematiek wordt het risico
ondervangen. Een andere manier
om dit risico te beheren is de
aanpassing van de interne
organisatie van de afdeling aan
de eisen van de omgeving. In
2018 zijn er sub-teams voor de
drie gemeenten ingericht.

De afdeling Sociaal Domein voert het
beleid uit van de WMO en
Participatiewet van de 3 deelnemende
gemeenten. Wijzigingen in wet- en
regelgeving of in het beleid kunnen
direct van invloed zijn op de uitvoering
en daarmee de taken van de afdeling.
Dit kan resulteren in een (tijdelijke)
extra inzet van medewerkers of zelfs
een andere inzet van medewerkers. Dit
kan tijdelijk zijn voor bijvoorbeeld een
implementatie van een keuze bij de
deelnemende gemeenten, evenals
structureel doordat de gemaakte keuzes
structureel van aard zijn.
Vertraging projectenkalenders
waardoor er extra kosten moeten
worden gemaakt waardoor begrote
efficiency voordelen niet kunnen
worden behaald

Kans

groot

Impact

Risico
score

x

x

Niet geïdentificeerde risico’s in de begroting 2018 die zich hebben voorgedaan
Risico: helderheid afbakening taken
Taken worden niet of maar deels
uitgevoerd, omdat nog niet altijd helder
is of de taak behoort tot de taak van het
Servicecentrum MER of bij een van de
deelnemende gemeenten. Als
voorbeeld geldt dat taken op het gebied
van gegevensveiligheid nog niet
duidelijk belegd zijn.
Risico: inefficiency door onduidelijkheid
rollen opdrachtgever en opdrachtnemer

Door het verder uitrollen van de
Uitvoeringsprogramma’s wordt
deze afbakening steeds scherper.

groot

x

x

Deze relatie kent nog
onduidelijkheden wat veel
afstemming en overleg tot gevolg
heeft, wat weer leidt tot
inefficiency.

Groot

x

x

Risico: niet begrote pieken of dalen in
de klantvraag

De pieken in de klantvraag zijn
opgevangen door slimmer het
werk te organiseren en door een
extra vraag naar budget
(begrotingswijziging) voor de
inhuur van capaciteit.

Groot

x

x

Risico: inefficiency door uitblijven van
standaardisatie/uniformering processen
Beoogde efficiencyvoordelen en
kwaliteitsslagen worden niet geheel
gehaald door het uitblijven van

In 2018 zijn processen herontworpen aan de hand van
LEAN methodiek.

Groot

x

x
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Risico in de begroting 2018

Beheersmaatregelen in 2018

Kans

Impact

Risico
score

standaardisatie en uniformering in de
processen.

Financiële kengetallen
Vanaf de begroting 2018 bevat de paragraaf weerstandsvermogen begroting Servicecentrum MER
financiële kengetallen. Deze kengetallen zijn een grofmazig instrument om een uitspraak te kunnen
doen over de financiële positie. In onderstaande tabel is het verloop van de financiële kengetallen te
zien die van toepassing zijn voor het Servicecentrum MER: de netto schuldquote, de netto
schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, de solvabiliteitsratio en de structurele
exploitatieruimte. In het BBV zijn ook kengetallen voorgeschreven voor de grondexploitatie en
belastingcapaciteiten. Beiden zijn niet van toepassing voor het Servicecentrum MER.
Tabel: financiële kengetallen 2018

Financiële kengetallen jaarrekening 2018
Kengetal

Realisatie Begroting Realisatie
2018
2017
2018

Netto schuldquote
Netto schuldquote gecorrigeerd
voor alle verstrekte leningen

-2%

-4%

-8%

-2%

-4%

-8%

Solvabiliteitsratio

6%

24%

6%

Structurele exploitatieruimte

0%

0%

0%

Grondexploitatie

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Structurele exploitatieruimte

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van GR MER ten opzichte van de
eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de
exploitatie drukken. Omdat er bij leningen onzekerheid kan bestaan of ze allemaal worden
terugbetaald, worden bij de berekening van de netto schuldquote onderscheid gemaakt door het
kengetal zowel inclusief als exclusief de doorgeleende gelden te berekenen. Op die manier wordt
duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is én wat dat betekent voor de
schuldenlast.
Zowel de nettoschuldquote alsook de quote gecorrigeerd voor verstrekte leningen is voor de MER
niet relevant aangezien de MER geen leningen mag aantrekken.
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin het Servicecentrum MER in staat is haar
financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële
weerbaarheid. Ook deze ratio is niet zozeer relevant aangezien de algemene reserve van de MER een
minimale omvang (zeker vergeleken met de 3 MER gemeenten) heeft en de omvang van de passiva
per ultimo balansdatum aanzienlijk kan fluctueren en dus een vertekend beeld geven.
De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte we
hebben om de eigen lasten te kunnen dragen, of welke structurele stijging of daling van de lasten
daarvoor nodig is. Wanneer dit cijfer negatief is, betekent het dat het structurele deel van de
begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen. De structurele exploitatie is 0%
omdat het saldo van de jaarrekening € 0 bedraagt. Net zoals in 2018 is ook in februari 2019 een
vaststellingsovereenkomst tussen de drie gemeenten en het Servicecentrum MER gesloten.
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Middelen die niet zijn benut worden in mindering gebracht op de financiële bijdragen van de
deelnemende gemeenten.

7.3.

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

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

7.4

Paragraaf financiering

Het Servicecentrum MER wordt volledig gefinancierd door de deelnemende gemeenten en
contracten met derden. Dit zijn gemeenten waarvoor het Servicecentrum betaalde werkzaamheden
voor verricht.
Schatkistbankieren
Per 1 januari 2014 is het verplicht Schatkistbankieren een feit. Hierdoor zijn alle decentrale
overheden verplicht om hun (tijdelijk) overtollige liquide middelen aan te houden in de rijksschatkist.
Hierdoor hoeft het Rijk minder geld te lenen op de financiële markten en daalt de staatsschuld.
Met het oog op de verplichting met betrekking tot het schatkistbankieren worden alle overtollige
middelen boven de grens van € 250.000,- dagelijks afgestort naar de schatkist.
Risicobeheer (kasgeldlimiet en renterisiconorm )
De kasgeldlimiet laat zien welk risico er bestaat ten aanzien van vlottende schulden.
Het ‘rood’ staan is aan regels en richtlijnen gebonden. Hiermee beoogt de wetgever te voorkomen
dat lagere overheden uitsluitend kortlopende leningen afsluiten. Het aantrekken van leningen met
een kortlopende rentevaste periode is aantrekkelijk, wanneer de rente hierop erg laag is. Maar het
renterisico (van een stijgende rente in het geval van herfinanciering) is daarmee in verhouding hoog.
Om dit risico te beperken, mogen gemeenten maximaal 8,5 % van het jaarlijkse begrotingstotaal
gebruiken voor kortlopende leningen.
De renterisiconorm is een maatstaf om te bepalen welke kredietrisico’s het Servicecentrum MER
loopt op de vaste schulden. Dit zijn de schulden met een looptijd langer dan 1 jaar. De
renterisiconorm wordt gemeten in een bedrag ter grootte van 20% van het begrotingstotaal. De
renterisiconorm is voor de MER niet relevant aangezien de MER geen leningen mag aantrekken.
Geldleningen
Voor de financiering van investeringen e.d. kunnen eventueel leningen worden aangetrokken.
Het Servicecentrum MER kent echter geen afgesloten geldleningen.
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Tabel: renterisiconorm
Renterisiconorm

2018

1

Renteherziening leningen o/g
Renteherziening leningen u/g
Saldo

€
€
€

-

2

Aflossing leningen o/g
Aflossing leningen u/g
Saldo

€
€
€

-

3

Renterisico (saldo 1 + 2)

€

-

4

Renterisiconorm

€ 4.023.482

(5a) = (4>3)
(5b) = (3>4)

Ruimte onder renterisiconorm € 4.023.482
Overschrijding renterisiconorm €
-

Berekening renterisiconorm:
(4a)
Begrotingstotaal
(4b)
Percentage regeling
(4) = (4a x 4b) Renterisiconorm

€ 20.117.408
20%
€ 4.023.482

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

2018

1
2
3

Vlottende schuld

4

Kasgeldlimiet

(5a) = (4>3 )

Ruimte onder kasgeldlimiet

(5b) = (3>4)

Overschrijding kasgeldlimiet

Vlottende middelen
Netto vlottende schuld (1-2)

€ 2.699.672
€ 246.146
€ 2.453.526
€ 1.850.843

€ 602.683

Berekening kasgeldlimiet:
(4a)

Begrotingstotaal

(4b)

Percentage regeling

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

€ 21.774.622
8,5%
€ 1.850.843

De kasgeldlimiet laat zien welk risico er bestaat ten aanzien van vlottende schulden.
Het ‘rood’ staan is aan regels en richtlijnen gebonden. Hiermee beoogt de wetgever te voorkomen
dat lagere overheden uitsluitend kortlopende leningen afsluiten. Het aantrekken van leningen met
een kortlopende rentevaste periode is aantrekkelijk, wanneer de rente hierop erg laag is. Maar het
renterisico (van een stijgende rente in het geval van herfinanciering) is daarmee in verhouding hoog.
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Om dit risico te beperken, mogen gemeenten maximaal 8,5 % van het jaarlijkse begrotingstotaal
gebruiken voor kortlopende leningen.
Het Servicecentrum MER zal conform het begrotingsjaar 2018 en meerjarig voor de daaropvolgende
3 jaar, volgens de huidige inzichten, binnen de kasgeldlimiet en de renterisiconorm blijven.

7.5

Verbonden partijen

Het Servicecentrum MER kent geen verbonden partijen.
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JAARREKENING 2018
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften in het Besluit begroting en
verantwoording gemeenten.

8. Balans
8.1 Waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling
Algemeen
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats o.b.v.
historische kosten. Tenzij in de balans anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen
tegen nominale waarden.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en Lasten
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die
hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor
het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Lasten (kosten) worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden
echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Voor laatstgenoemde
kostencategorie wordt geen voorziening of verplichting opgenomen.
Materiele vaste activa met economisch nut
Waardering op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Lineair afschrijven van slijtende investeringen met ingang van de maand volgend op de maand van
ingebruikneming, uitgaande van de verwachte gebruiksduur en rekening houdend met een eventuele
restwaarde.
Voor de afschrijving van de voertuigen is gerekend met een afschrijvingstermijn van 8 jaar.
Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere
vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is.
Materiele vaste activa met maatschappelijk nut
- Op dit onderdeel is sprake van een wijziging van het BBV. Dit heeft echter geen effect voor
Servicecentrum MER, omdat het SC geen maatschappelijke vaste activa met maatschappelijk
nut bezit.
Vlottende activa en passiva
Vorderingen en activa
- Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
- Voor verwachte oninbaarheid wordt zo nodig een ‘voorziening dubieuze debiteuren’
gevormd.
- De voorziening dubieuze debiteuren wordt statisch bepaald o.b.v. de ingeschatte
inningskansen.
Liquide middelen
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.
Met het oog op de verplichting met betrekking tot het schatkistbankieren worden alle overtollige
middelen boven de grens van € 250.000 dagelijks afgestort naar de schatkist.
Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Tabel: Balans per 31 december 2018

Balans per 31 december 2018
ACTIVA

31-dec-2018

31-dec-2017

Vaste activa
Materiele vaste activa (investeringen met economisch nut)

€

36.554 €

45.692

Totaal vaste activa

€

36.554 €

45.692

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

€
€

1.857.126 €
2.186.838 €

3.822.468
1.914.155

Liquide middelen
Banksaldi

€

246.144 €

83.736

Overlopende activa (overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen)

€

190.117 €

355.749

Totaal vlottende activa

€

4.480.226 €

6.176.107

TOTAAL GENERAAL ACTIVA

€

4.516.780 €

6.221.799

Vlottende Activa

PASSIVA

31-dec-2018

31-dec-2017

Vaste passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Gerealiseerd resultaat 2018

€
€
€

130.681 €
116.094 €
-

130.681
215.669

Totaal vaste passiva

€

246.775 €

346.350

€

2.699.672 €

3.248.667

€

1.149.033 €

1.416.407

€

421.300 €

1.210.375

Totaal vlottende passiva

€

4.270.005 €

5.875.449

TOTAAL GENERAAL PASSIVA

€

4.516.780 €

6.221.799

Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar
Overlopende passiva
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een
volgend begrotingsjaar tot betaling komen m.u.v. jaarlijks terugkerende
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende
begrotingsjaren komen
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Het betreft de financiële verplichtingen waarvan de contractduur het boekjaar 2018 overschrijdt.
Overeenkomsten met samenwerkingsverbanden zijn in dit overzicht niet meegenomen.
Overeenkomsten waarbij de totale jaarlijkse lasten lager zijn dan € 20.000 zijn ook niet
meegenomen.
Tabel: niet uit de balans blijkende verplichtingen
Naam opdracht

Leverancier/aannemer

Tijdelijk Personeel

Start People

1-3-2019

Tijdelijk Personeel

Driessen

1-3-2019

Bedrijvenzorgpakket

IZA

Personeels- en Salarisadministratie

Centric

31-12-2023

Suite voor het sociaal domein/Key2Finance

Centric

31-12-2022

Onderhoud en update softwarepakketten

Sozar Advies & Ondersteuning

Einddatum contract

Onbepaalde tijd

28-1-2018

Sociale recherche gemeenschappelijke regeling Leudal

Onbepaalde tijd

Gemeenschappelijke regeling Westrom
uitvoering ‘oude WSW’ en re-integratie

Westrom

Onbepaalde tijd

Digitaal archief

Decos Software Engineering
BV, Master IT Solution

30-6-2019

Software ondersteuning bij vergunningsverlening
Roxit B.V.
en handhaving

31-12-2018

Lease apparatuur

31-12-2019

Econocom

8.2 Toelichting Balans
Uit de eindbalans 2018 blijkt dat het resultaat van de jaarrekening 2018 nihil is. Dit is het gevolg van
de door de samenwerkende partijen gesloten vaststellingsovereenkomst van februari 2019. Het
gevolg daarvan is dat de teveel betaalde gemeentelijke bijdrages in 2018 zijn terugbetaald aan de
gemeenten. Deze afspraak is in de administratie van de betrokken partijen verwerkt als laatste
boeking in het boekjaar 2018.
Activa
Vaste activa
De balanspost Vaste Activa is onderverdeeld in Materiële Vaste Activa (MVA), Immateriële Vaste
Activa (IVA) en Financiële Vaste Activa (FVA). SC MER beschikt uitsluitend over MVA, waar hierna kort
op wordt ingegaan.
Materiële vaste activa
De boekwaarde van de drie auto’s, aangeschaft in 2014 voor een totaalbedrag van €73.107, bedraagt
per ultimo 2018 € 36.553 (ultimo 2017 € 45.692). De jaarlijkse afschrijvingskosten bedragen € 9.139.
De afschrijvingstermijn is 8 jaar en de restwaarde is € 0. SC MER beschikt niet over materiele vaste
activa met maatschappelijk nut. Derhalve zijn deze niet op de balans zichtbaar.
Het verloop van deze balanspost is opgenomen in de onderstaande tabel.
Materiele vaste activa 2017
Verloopoverzicht

Boekwaarde
AanDes31-12-2017 schaffingen investeringen

Investeringen met economisch nut

€

45.692 €

-

Totaal

€

45.692 €

- €

Afschrijvingen
€

- €

Duurzame waardeverminderingen

9.139

9.139 €

Boekwaarde
31-12-2018
€

36.553

- €

36.553
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Vlottende activa
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Uitzettingen met een
rentetypische looptijd < 1 jaar

Boekwaarde 31-12- Boekwaarde 31-122018
2017

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

€

1.857.126,00 €

3.822.468,00

€

2.186.837,27 €

1.914.154,71

TOTAAL

€

4.043.963,27 €

5.736.622,71

a. Specificatie vorderingen op openbare lichamen

Specificatie vorderingen op openbare lichamen
per ultimo 2018

Bedrag

Gemeente Maasgouw
Gemeente Echt-Susteren
Gemeente Roerdalen
Gemeente Leudal
Gemeente Beesel
RUD Zuid-Limburg
UWV
Loyalis Schade B.V.
Coördinatiecentrum RUD Noord Limburg

€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.367.932,65
37.424,82
76.792,24
2.541,00
7.189,22
12.391,61
1.103,56
17,24
351.734,11

Totaal

€

1.857.126,45

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

Liquide middelen
Bank Nederlandse Gemeenten
Totaal

Boekwaarde per Boekwaarde per
31-12-2018
31-12-2017
246.143,84
83.735,54
246.143,84

83.735,54
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Overlopende activa
Overlopende Activa
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van
volgende begrotingsjaren komen

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2018

31-12-2017

Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen
Transitoria: nog te ontvangen bedragen

28.625,45
5.265,10
156.226,90

111.782,00
243.967,60

Totaal

190.117,45

355.749,60

Eigen Vermogen
Reserves
Het eigen vermogen van het Servicecentrum MER bestaat uit de algemene reserve, de
bestemmingsreserves en het gerealiseerde rekeningresultaat 2018. Deze verantwoordingsmethode
is in het BBV verankerd en heeft betrekking op het rekeningresultaat voor resultaatsbestemming. De
bestemming van dit resultaat is de bevoegdheid van het AB van het Servicecentrum MER. Een besluit
daarover wordt genomen bij de vaststelling van de Jaarrekening 2018. Dit besluit betreffende de
resultaatsbestemming wordt in 2019 administratief verwerkt.
Reserves

Saldo 31-12-2017

Algemene reserve

€

130.681,00

Bestemmingsreserves
Reserve ICT (zaaksysteem)
Reserve Leasekosten I&A

€
€

74.494,00
141.175,00

Totaal

€

346.350,00 €

Toevoeging

Onttrekking

-

Bestemming resultaat Vermindering dekking
vorig boekjaar
afschrijvingskosten

€
€

74.500,00
25.075,00

€

99.575,00 €

-

€

-

Saldo 31-12-2018

€

130.681,00

€
€

-6,00
116.100,00

€

246.775,00

Het saldo van de algemene reserve van € 130.681 kan worden beschouwd als een beperkte buffer voor
onvoorziene financiële tegenvallers (weerstandscapaciteit).
De bestemmingsreserve leasekosten I&A (projectenkalender 2015-2016) is gecreëerd in 2016. Deze
reserve is bestemd als dekking voor de leaselasten uit de projectenkalender I&A gedurende de eerste 6
jaar. In 2018 is € 99.575 aan deze reserve onttrokken.
Tevens is in 2018 de bestemming van het resultaat over 2017 verwerkt in de MER-begroting 2018, na
goedkeuring van de jaarrekening 2017 door het algemeen bestuur.
Vreemd Vermogen
Vlottende Passiva
Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar
Het Servicecentrum MER maakt geen gebruik van daggeldleningen of gelijkwaardige kortlopende
leningen, noch van een rekening courant krediet faciliteit bij de bank. De ‘gewone’ betaalrekening is
ondergebracht bij de Bank Nederlandse gemeenten.
Onder deze categorie resteert uitsluitend het crediteurensaldo per de ultimo 2018 dat in de volgende
tabel wordt gepresenteerd.
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Rentetypische looptijd < 1 jaar

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2018 31-12-2017

Openstaande posten crediteuren

€ 2.699.672

€ 3.248.667

Totaal

€ 2.699.672

€ 3.248.667

De financiële afwikkeling van de crediteuren kende in 2018 een normaal verloop. In februari 2019
zijn echter nog veel facturen ontvangen die betrekking hebben op 2018. Deze zijn nog in 2018 in de
administratie verwerkt, hetgeen verklaart dat het saldo van € 2.699.672 per de ultimo 2018 relatief
hoog is.
Overlopende passiva (Transitoria)
Overlopende Passiva
1. Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend
begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
Nog te betalen bedragen
2. Van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor
uitkeringen met een specifieke bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van
volgende begrotingsjaren
Vooruit ontvangen bedragen
Vooruit ontvangen I&A-projectenkalender 2015-16
Totaal

Boekwaarde
31-12-2018

Boekwaarde
31-12-2017

1.149.033

1.416.407

1.149.033

1.416.407

421.300

1.210.375

421.300

1.210.375

1.570.333

2.626.782

1. Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot
betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde
Al deze verplichtingen hebben betrekking op het boekjaar 2018 en zijn derhalve via de
overlopende passiva ten laste van 2018 verantwoord; het jaar waarop zij betrekking hebben.
2. Van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor
uitkeringen met een specifieke bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende
begrotingsjaren
De vooruit ontvangen bedragen die op deze post zijn verantwoord hebben betrekking op
Nederlandse overheidslichamen. Van Europese overheidslichamen zijn in 2018 geen bedragen
vooruit ontvangen.
Vooruit ontvangen I&A-projectenkalender 2015-16
De gemaakte kosten in 2018 komen tot een totaalbedrag van € 789.074 ten laste van de beschikbare
middelen van de Projectenkalender 2015-2016. Restant vooruit ontvangen is € 421.300.
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9. Rekening van baten en lasten
PROGRAMMA

Primitieve
Begroting 2018 na Realisatie
Verschil
begroting 2018
wijzigingen
2018
raming/realisatie

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

4.905.292
4.718.572
10.042.134
380.110
20.046.108

6.333.303 6.246.299
5.659.813 5.560.985
9.935.330 9.487.130
477.223
480.208
22.405.669 21.774.622

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

4.905.292
4.718.572
10.017.060
380.110
20.021.034

6.333.303 6.246.299
5.643.313 5.544.485
9.852.256 9.404.056
477.223
480.208
22.306.095 21.675.048

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

-25.074
-

-16.500
-83.074
-

0
-16.500
-83.074
-

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

-25.074

-99.574

25.075

25.075
74.500
0

87.004
98.828
448.200
-2.985
631.047

Realisatie
2017

5.652.433
5.273.484
4.668.676
532.741
16.127.334

-87.004 5.652.433
-98.828 5.223.484
-448.200 4.592.601
2.985
360.909
-631.047 15.829.427

-99.574

0
0

-50.000
-76.075
-171.832
-297.907

25.075
74.500
1

0

25.075
272.832
0

RESULTAATBESTEMMING

Reserve leasekosten I&A
Reserve ICT zaaksysteem
GEREALISEERD RESULTAAT

1

Toelichting rekening van baten en lasten
De toelichting op de resultatenrekening is per programma opgenomen in dit jaarverslag.
Incidentele baten en lasten
Niet van toepassing in 2018.
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10. Wet Normering Topinkomens (WNT)
WNT-verantwoording 2018 Servicecentrum MER
De topfunctionarissen van GR Servicecentrum MER zijn allen werkzaam als topfunctionaris bij de GR
MER uit hoofde van hun functie bij 1 van de 3 deelnemende gemeenten aan de GR (Echt-Susteren,
Maasgouw en Roerdalen). Het betreft de burgemeesters, de wethouders en de
gemeentesecretarissen van de genoemde gemeenten. Zij hebben bij de GR geen dienstverband en
ontvangen voor de vervulling van hun functie bij de GR geen salaris of een financiële
tegemoetkoming anderszins. De genoemde topfunctionarissen vervullen de volgende functies bij de
GR:
 de 3 burgemeesters zijn lid van het Dagelijks Bestuur (DB);
 de colleges: 3 burgemeesters en 12 wethouders zijn lid van het Algemeen Bestuur (AB);
 de 3 gemeentesecretarissen vormen samen de directie.
Tabel 10.1 is het format van het ministerie van BZK dat voor alle WNT-functionarissen van de GR van
toepassing is. Dit format is pro forma ingevuld als algemeen toepasselijk voorbeeld voor alle
genoemde topfunctionarissen van de GR Servicecentrum MER zoals opgenomen in tabel 10.2. In
2017 is de lijst van topfunctionarissen van de GR ongewijzigd ten opzichte van 2016. De grenzen van
de WNT zijn in 2017 niet overtreden, evenmin als in 2016. De genoemde functionarissen vervullen
hun taken als topfunctionaris bij de GR qualitate qua namens hun gemeente en bij de GR als
onbezoldigd topfunctionaris.
Tabel: Bezoldiging Topfunctionarissen 2018
bedragen x € 1

[FUNCTIE]

Aanvang en einde functievervulling in 2018
Omvang dienstverband
(als deeltijdfactor in fte)

1/1 - 31/12
1,0

Bezoldiging
Beloning plus belaste onkostenvergoeding

-

Beloningen betaalbaar op termijn

-

Totale bezoldiging

-

Individueel toepasselijke
drempelbedrag bezoldiging

-
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Verplichte motivering van de overschrijding
van het individueel toepasselijk
drempelbedrag bezoldiging

[invullen]

Gegevens 2017
Functie(s) in 2017
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Omvang dienstverband 2017
(als deeltijdfactor in fte)
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2017

1/1 - 31/12
1,0

-

Tabel: topfunctionarissen 2018
1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder
Naam topfunctionaris

Functie

S.H.M. Strous

voorzitter DB

J.W.M.M.J. Hessels

lid DB

M.D. de Boer-Beerta
M.H.E. Wilms

lid DB
lid AB

W.R.J.H. Ploeg

lid DT

P.H.J. Pustjens

lid AB

P.H.M. Ruijten

lid AB

J.M.C . Wackers

lid AB

G.W.T. van Balkom

lid DT

C .T.G. Wolfhagen

lid AB

J.J.W.M. l'Ortije

lid DT

A.M.C . van de Berg

lid AB

J.J.M. Dijcks

lid AB

G.H.C . Frische

lid AB

H.E.J.M. Meuwissen

lid AB

E.W.M.A.M. C uijpers

lid AB

J.A.G.M. den Teuling

lid AB

A.C .A.G. Smits

lid AB

M.H.Verheijden

lid AB

J.A.L. Lalieu

lid AB

A.C .H. Palmen

lid AB

C .M.W. Peeters

lid AB

T.J.C .M. Snijckers

lid AB
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Bijlage: Taakvelden
Voor het verbeteren van de financiële vergelijkbaarheid en transparantie schrijft het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor dat er in de begroting
en in de jaarstukken gebruik wordt gemaakt van de bij ministeriële regeling vastgestelde taakvelden. Om baten en lasten van taken en activiteiten te
kunnen samenvoegen en te vergelijken, moeten ze in vergelijkbare eenheden worden ingedeeld, de eerder genoemde taakvelden. Taakvelden zijn
voorgeschreven eenheden en hebben betrekking op de taken en daaraan gerelateerde activiteiten waar baten en lasten mee gemoeid zijn. Zij clusteren niet
alleen producten (goederen en diensten), maar ook taken en activiteiten die niet direct te vertalen zijn in kosten per hoeveelheid.
De inhoud van de tekstvelden is conform de voorschriften van de BBV. Hetgeen niet wil zeggen dat binnen een taakveld door een afdeling alle taken worden
uitgevoerd. Bij de volgorde van de afdelingen is rekening gehouden met de volgorde van de programma's conform de financiële begroting.
Taakveld (Iv3)

Omschrijving

Lasten

Baten

Per saldo

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

€ 543.428

€ 543.428

€0

Omschrijving

Lasten

Baten

Per saldo

Afdeling Omgevingsdienst
1. Veiligheid
1.2 - Openbare orde en veiligheid

3. Economische zaken
Taakveld (Iv3)
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3.3 - Bedrijfsloket en -bedrijfsregelingen

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke
ordening en stedelijke vernieuwing
(VHROSV)
8.3 - Wonen en bouwen

Taakveld (Iv3)

Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en
ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en
dienstverlening van de gemeente:
- bedrijvenloket, ondernemersloket;
- stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers;
- aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven;
- financiële steunregelingen voor bedrijven waaronder land- en tuinbouw, veeteelt en
visserij;
- regelen straathandel en veemarkten;
- de BIZ-bijdrage (via categorie 2.1.1);
- marktgelden en staanplaatsgelden markten (via categorie 3.7).
Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en
huisvestingsvoorziening:
- bouwvergunningen (omgevingsvergunning) en - toezicht, basisregistratie adressen en
gebouwen (BAG);
- woningbouw en woningverbetering, renovatie;
- woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning;
- stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en
voorzieningen;
- dienstverlening aan derden.

Omschrijving

€ 663.357

€ 663.357

€0

€ 5.039.514

€ 5.039.514

€0

Lasten

Baten

Per saldo
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Afdeling Sociaal Domein
6. Sociaal domein
6.2 – Wijkteams

6.3 – Inkomensvoorzieningen

Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen
kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele
ondersteuning(maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening):
- voorlichting;
- advisering;
- cliëntondersteuning;
- toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen;
- preventie;
- vroegsignalering.

€ 2.367.311

€ 2.307.444

€ -59.867

Tot dit
taakveld
alleen
inkomensen bijstandsvoorzieningen:
Tot dit taakveld
behoren
allebehoren
inkomensbijstandsvoorzieningen:
- inkomensvoorzieningen
en loonkostensubsidies
van de Participatiewet;
- inkomensvoorzieningen
en loonkostensubsidies
op grond vanop
degrond
Participatiewet;
geneeskundige
en
andere
adviezen
in
verband
met
de
bijstandsverlening;
- geneeskundige en andere adviezen in verband met de bijstandsverlening;
- IOAW
(Wet inkomensvoorzieningen
oudere en arbeidsongeschikte
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers);
- IOAW (Wet
inkomensvoorzieningen
oudere en gedeeltelijk
- IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen);
werkloze werknemers);
kosten van levensonderhoud
Besluit bijstandsverlening
zelfstandigen
2004); € 3.237.040 € 43.406
- IOAZ (Wet- inkomensvoorzieningen
oudereuitenhet
gedeeltelijk
arbeidsongeschikte
gewezen (Bbz
€ 3.193.634
- kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004;
zelfstandigen);
zekerheidsregelingen
vanbijstandsverlening
het rijk zoals bijvoorbeeld
eenmalige
- kosten van- sociale
levensonderhoud
uit het Besluit
zelfstandigen
(Bbz uitkeringen voor minima;
gemeentelijke
armoedebeleid:
bijzondere
bijstand,
kwijtschelding
gemeentelijke belastingen en heffingen, korting
2004);
op musea, sportclubs
etc., meerkosten
bij werk
in geval
- kosten levensonderhoud
voor startende
ondernemers
uit Bbz
2004;van handicap of chronische ziekte, etc.
- sociale zekerheidsregelingen van het rijk zoals bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen voor
minima; Tot dit taakveld behoort niet:
- schuldhulpverlening
hoort thuis
onder taakveld
6.71. gemeentelijke
- gemeentelijke
armoedebeleid: bijzondere
bijstand,
kwijtschelding
belastingen en heffingen, korting op musea, sportclubs etc., meerkosten bij werk in geval
van handicap of chronische ziekte, etc.
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Taakveld (Iv3)

Omschrijving

Lasten

Baten

Per saldo

€ 9.487.130

€ 9.404.056

€ -83.074

€ 480.208

€ 480.208

€0

Afdeling Bedrijfsvoering
0.4 - Overhead

Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen
met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces:
- financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
- personeel(szaken) & organisatie;
- inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
- interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie;
- juridische zaken;
- bestuurszaken en bestuursondersteuning;
- informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;
- facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging);
- documentaire informatievoorziening (DIV);
- managementondersteuning primair proces.

Afdeling Bestuur en
Organisatie
0.4 - Overhead

Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen
met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces:
- financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
- personeel(szaken) & organisatie;
- inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
- interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie;
- juridische zaken;
- bestuurszaken en bestuursondersteuning;
- informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;
- facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging);
- documentaire informatievoorziening (DIV);
- managementondersteuning primair proces.
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E: maastricht-airport@bdo.nlPostbus 315, 6199 ZN Maastricht-Airport
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Amerikaiaan 80, 6199 AE Maastricht-Airport
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Aan het algemeen bestuur van de
Gemeenschappelijke regeling Servicecentrum MER
Postbus 450
6100 AL ECHT

rrte
teren

1 7 APR 2019

Maastricht-Airport, 16 april 2019
Kenmerk: DMe/NBo/RZe/CWi/1057288/1905176
Behandeld door: drs. N.M.E. Bovend'eerdt RA
Betreft: controleverklaring jaarrekening 2018

Geachte bestuursleden,
Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2018, voorzien van onze
controleverklaring gedateerd 16 april 2019.
Ook zenden wij u één los exemplaar van bovengenoemde controleverklaring. Wij bevestigen u
akkoord te gaan met het opnemen van deze controleverklaring in het exemplaar van de
jaarstukken 2018, die overeenkomen met het bijgevoegde gewaarmerkte exemplaar.
Wij hebben één exemplaar van de controleverklaring voorzien van een originele
handtekening. Dit exemplaar is ten behoeve van uw eigen archief. Het andere exemplaar van
de controleverklaring is voorzien van de naam van onze accountantspraktijk en de naam van
de accountant, echter zonder persoonlijke handtekening. Wij verzoeken u bij
openbaarmaking van de controleverklaring gebruik te maken van het exemplaar van de
controleverklaring dat niet is voorzien van een persoonlijke handtekening.
Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat het afschrift van onze controleverklaring zonder
persoonlijke handtekening wordt openbaar gemaakt. Openbaarmaking van de
controleverklaring is slechts toegestaan tezamen met de jaarrekening. Indien u deze
jaarstukken en de controleverklaring opneemt op internet, dient u te waarborgen dat de
jaarstukken goed zijn afgescheiden van andere informatie op de internetsite. Afscheiding kan
bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarstukken in niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk
bestand op te nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarstukken
verlaat ("u verlaat de beveiligde, door de accountant gecontroleerde jaarrekening").
Een exemplaar van de jaarrekening dient te worden vastgesteld door de leden van het
dagelijks bestuur en te worden aangeboden aan het algemeen bestuur. Deze jaarrekening
dient te worden vastgesteld door het algemeen bestuur en de vaststelling dient te worden
genotuleerd.
Overigens wijzen wij erop dat, indien tot de vergadering omstandigheden blijken die
aanpassing van de jaarstukken noodzakelijk maken, een dergelijke aanpassing nog voor de
vergadering moet worden gemaakt. Uiteraard vervalt in die situatie onze bovengenoemde
toestemming.

Statutair gevestfgd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17171186.
BDO Audit & Assurance B.V. is lid van BDO Intemational Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid,
en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam "BOO" optreden.
BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO netwerk en van elk van de BDO Member Firms.

IBDO
Ten behoeve van ons dossier ontvangen wij graag een kopie van de vastgestelde
notulen/besluitenlijst van het algemeen bestuur, waarin de jaarrekening is vastgesteld.

Hoogachtend,
BDO Audit & Assurance B.V.
nanjenildeze.

paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:

Bijlagen:
•
gewaarmerkt exemplaar jaarstukken 2018
•
getekende controleverklaring
•
een exemplaar van de controleverklaring voorzien van de naam van onze
accountantspraktijk en de naam van de accountant, echter zonder persoonlijke
handtekening ("was getekend")
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Controleverklaring van de onafhankelijke
accountant
Aan: het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Servicecentrum MER

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van gemeenschappelijke regeling Servicecentrum MER te
Sint Odiliënberg gecontroleerd.
WIJ CONTROLEERDEN
De jaarrekening bestaande uit:
1. het overzicht van baten en lasten over
2018 en de toelichting (pagina 52);
2. de balans per 31 december 2018 en de
toelichting (pagina 47 t o t en met pagina
51);
3. een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving
(pagina 46);
4. de bijlage met het overzicht van de
gerealiseerde baten en lasten per taakveld
(pagina 55 tot en met pagina 58).

ONS OORDEEL
Naar ons oordeel geeft de in de
jaarstukken opgenomen jaarrekening een
getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van zowel de baten en
lasten over 2018 als van de activa en
passiva van de gemeenschappelijke
regeling Servicecentrum MER op
31 december 2018 in overeenstemming
met het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten
(BBV).
Naar ons oordeel zijn de in deze
jaarrekening verantwoorde baten en
lasten alsmede de balansmutaties over
2018 in alle van materieel belang zijnde
aspecten rechtmatig tot stand gekomen in
overeenstemming met de begroting en
met de in de relevante wet- en
regelgeving opgenomen bepalingen zoals
opgenomen in het door het algemeen
bestuur vastgestelde normenkader d.d. 19
december 2018.

Statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17171186.
BDO Audit & Assurance B.V. is lid van BDO Intemational Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid,
en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam "BDO" optreden.
BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO netwerk en van elk van de BDO Member Firms.
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De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden vallen, alsmede het Besluit accountantscontrole
decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen
bestuur op 19 december 2018 en de Regeling Controleprotocol Wet normering topinkomens
(WNT) 2018. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van de gemeenschappelijke regeling Servicecentrum MER zoals vereist
in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening Inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (VIO) en andere voor de
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd
of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende
topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij
andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en
volledig is.
Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor
de jaarrekening als geheel bepaald op EUR 216.975. De bij onze controle toegepaste
goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten
inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 Ud 1 Bado.
Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de
materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling controleprotocol WNT
2018. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze
mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals
ook bedoeld in artikel 3 Bado.
Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens
onze controle geconstateerde afwijkingen boven de EUR 25.000 rapporteren alsmede kleinere
afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij omvatten de jaarstukken andere
informatie, die bestaat uit:
• het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen (pagina 3 tot
en met pagina 45).
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel
213 lid 3 sub d van de Gemeentewet en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden
hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie,
waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de
jaarrekening
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk
voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten
alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen zoals opgenomen in het door het algemeen
bestuur vastgestelde normenkader d.d. 19 december 2018.
In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening
en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen
van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te
geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening
nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons
oordeel.

3 | nieuwe perspectieven

BDO
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen
bestuur op 19 december 2018 en de Regeling Controleprotocol WNT 2018, ethische
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
•

het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig tot
stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze
risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij
fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de Interne beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de Interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit
van de Interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling;
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de
redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in
de jaarrekening staan;
• het evalueren van de presentatie, structuur en Inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten
alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot
stand zijn gekomen.
Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren
zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Maastricht-Airport, 16 april 2019
BDO Audit a Assurance B.V.
namens deze,
was getekend
drs. D.O. Meeuwissen RA
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JAARVERSLAG 2018
1. Inleiding
Op 15 oktober 2012 is deze gemeenschappelijke regeling (GR) in werking getreden. Het openbaar
lichaam van deze GR draagt de naam Servicecentrum MER.
Wij behartigen de gemeenschappelijke en afzonderlijke belangen van de gemeenten Maasgouw,
Echt-Susteren en Roerdalen voor back office dienstverlening en de bedrijfsvoering.
Wij verrichten uitvoerende taken en verzorgen of ondersteunen het operationeel beleid van de GR
MER en/of de deelnemende gemeenten op de taakvelden back office dienstverlening en
bedrijfsvoering. De colleges van de deelnemende gemeenten zijn bevoegd om taken en
bevoegdheden aan ons over te dragen.
Per 1 september 2013 is de afdeling Omgevingsdienst (OD) als onderdeel van het Servicecentrum
gestart. De overgang van vergunningen, toezicht en handhaving naar het Servicecentrum MER stelde
de deelnemende gemeenten in staat te voldoen aan door het rijk opgelegde kwaliteitsdoelstellingen.
De activiteiten, inkomsten en uitgaven van deze afdeling vindt u in deze jaarrekening terug in het
programma Omgevingsdienst.
Per 1 januari 2016 is de afdeling Sociaal Domein (SD) als onderdeel van het Servicecentrum gestart.
De overgang van WMO en participatie naar het Servicecentrum MER stelde de deelnemende
gemeenten in staat te voldoen aan de extra opdrachten die zij vanuit de landelijke overheid hebben
gekregen. De activiteiten, inkomsten en uitgaven van deze afdeling vindt u in deze jaarrekening terug
in het programma Sociaal Domein.
Per l j u l i 2017 is de afdeling Bedrijfsvoering (BV) als onderdeel van het Servicecentrum gestart. Deze
afdeling voert service-, beheer- en adviestaken uit voor de bedrijfsvoeringstaken financiën, human
resource management (HRM), informatie & automatisering en digitale informatievoorziening (DIV)
voor zowel de deelnemende gemeenten als het Servicecentrum zelf.
Inhoud en opbouw jaarrekening
Deze jaarrekening is opgesteld conform de eisen van het Besluit Begroting en Verantwoording
gemeenten (BBV), de financiële verordening en de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr). De
bijdragen zijn verdeeld volgens de met de deelnemende gemeenten overeengekomen
kostenverdeelsleutels.
Het streven is om door de deelnemende gemeenten gewenste maatschappelijke effecten te
bereiken. Over het bereiken van deze effecten wordt in de jaarrekeningen van de gemeenten
gerapporteerd. Onze diensten en producten moeten bijdragen aan het bereiken van de
maatschappelijke effecten van de gemeenten. Over de diensten en producten leggen wij
verantwoording af.
Afstemming tussen de planning en control cycli van de GR en de gemeenten is daarom essentieel,
maar is ook suboptimaal omdat onze begroting al veel eerder moet zijn opgesteld dan die van de
gemeenten. Nadere afstemming tussen begrotingen vindt plaats via de uitvoeringsprogramma's, die
de afdelingen in overleg met de deelnemende gemeenten opstellen. Wanneer deze
uitvoeringsprogramma's gevolgen hebben voor onze uitgaven en inkomsten, dan zal dit via een
begrotingswijziging worden verwerkt. Ook andere besluiten die financiële gevolgen hebben voor
onze begroting worden via een begrotingswijziging verwerkt. De begroting 2018 is aangepast met
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begrotingswijzingen 2018-1 tot en met 2018-5. Ook over deze wijzigingen wordt in deze jaarrekening
verantwoording afgelegd.
Deze jaarrekening kent 4 programma's: het programma Omgevingsdienst, het programma Sociaal
Domein, het programma Bedrijfsvoering en het programma Bestuur en Organisatie. In deze
programma's wordt antwoord gegeven op de volgende 3 vragen:
- Wat wilden we bereiken?
- Wat hebben we ervoor gedaan?
- Wat heeft het gekost?
Leeswijzer
In de hoofdstukken 3, 4, 5 en 6 komen de programma's Omgevingsdienst, Sociaal Domein,
Bedrijfsvoering en Bestuur & Organisatie aan bod. In hoofdstuk 7 presenteren we de verplichte
paragrafen Bedrijfsvoering, Weerstandsvermogen en Risicobeheer, Onderhoud, Kapitaalgoederen en
financiering.
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2. Rekeningsaldo 2018
De jaarrekening 2018 sluit af met een saldo van € 0.
Begin 2019 is een vaststellingsovereenkomst tussen de deelnemende gemeenten en het SC MER
gesloten. Middelen die het SC MER in 2018 niet heeft benut, omdat het niet toekwam aan de
uitvoering van de taken en ontwikkelingen waarvoor die middelen waren bedoeld, zijn in mindering
gebracht op de door de deelnemende gemeenten verschuldigde financiële bijdragen.
Het resultaat met de bijbehorende restituties per programma is in het volgende overzicht
gespecificeerd.
Tabel: Overzicht restituties per programma
Resultaat 2018

Resultaat 2018

B8.0

SD

GEMEENTE

Totalen

Resultaat 2018 Resultaat 2018

Restituties

Maasgouw

43.796

29.136

88.685

-928

160.689

Echt-Susteren

44.576

52.468

Roerdalen

23.068

30.029

232.974
126.542

-1.245
-812

178.827

111.440

111.633

448.201

-2.985

668.289

Totalen per Domein

328.773

Voor een nadere specificatie van het bovenstaande wordt verwezen naar de toelichtingen van de
programma's in hoofdstuk 3, 4, 5 en 6.
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3. Programma afdeling Omgevingsdienst
3.1

Inleiding

Sinds september 2013 verricht de afdeling Omgevingsdienst (OD) voor de deelnemende gemeenten
de vergunningverlenende, toezichthoudende en handhavende (VTH-)taken op het taakveld
omgevingsrecht.
3.2

Wat wilden we bereiken?

De kwaliteit van de leefomgeving in de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen
behouden en waar mogelijk verbeteren. De overlast in deze gemeenten beperken en de veiligheid
waarborgen.
We willen voldoen aan de (landelijke vereiste) kwaliteit en de afspraken die we met de gemeenten
hebben gemaakt over klantgerichtheid en kostenreductie.
3.3

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De uit te voeren werkzaamheden zijn in overleg met de deelnemende gemeenten opgenomen in het
Uitvoeringsprogramma Omgevingsdienst 2018. In 2018 is er middels kwartaalrapportages
(dashboards) gerapporteerd aan de deelnemende gemeenten.
De afdeling Omgevingsdienst heeft het Uitvoeringsprogramma 2018 conform planning gerealiseerd,
zie voor de belangrijkste prestatie-indicatoren voor 2018 de twee overzichten hieronder. Op het
onderdeel (omgevings)vergunningverlening (met name bouwen) en bijgevolg ook het bouwtoezicht
is een hogere productie geleverd (129%) dan geraamd als gevolg van de economische opleving in de
bouwsector. Die hogere productie bij omgevingsvergunningen heeft in 2018 ook geleid tot een
toename van het aantal klantcontacten/dienstverlening (111%). Tevens was een sterke toename van
het aantal meldingen over (illegaal) bouwen aan de orde (118%). Ook het aantal vergunningen en
meldingen op grond van de APV/Bijzondere wetten was stevig hoger dan geraamd (118%). Zie
hiervoor ook de toelichting op de begrotingsposten hierna.
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Tabel: Prestatie-indicatoren
Omschrijving
Aantal omgevingsvergunningen
en -meldingen
(bouwen/ro/aanleg/uitweg/
milieu/kap/monumenten)

Aantal APV-vergunningen en meldingen

Opbrengst leges (totale raming
begrotingen
moedergemeenten)
Bezwaar en beroep

Vergunningen
Raming 2018
Totaal: 1217
Van rechtswege
verleend: 0

1217

€ 1.234.700

Tot:
MG:

Totaal: 593
Vrwv: 2

ES:

Totaal: 614
Vrwv: 1

RD:

Totaal: 369
Vrwv: 0

Tot:

1576

MG:

610

ES:

487

RD:

351

Tot:
MG:

€ 2.237.830
€ 649.948
€ 1.141.454

ES:
RD:
Bezwaar: 75
Beroep: 36
Voorl. Voorz.: 16
Ongegrond: 92%

Tot:

MG:

ES:

Aantal klantcontacten

14.000

Realisatie 2018
Totaal: 1576
Vrwv; 3

€446.428
Bezwaar: 72
Beroep:20
Voorl. Voorz.: 8
Ongegrond: 85%
Bezwaar: 24
Beroep: 12
Voorl. Voorz.: 4
Ongegrond: 78%
Bezwaar: 35
Beroep: 7
Voorl. Voorz.: 2
Ongegrond: 87%

RD:

Bezwaar: 13
Beroep: 1
Voorl. Voorz.: 2
Ongegrond: 84%

Tot:
MG:

15.579
5601

ES:
RD:

6195
3783
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Tabel: Prestatie-indicatoren

Toezicht en Handhaving

Omschrijving
Aantal woning ontruimingen

Aantal WOB-verzoeken

Aantal handhavingsverzoeken

Aantal juridische handhaving
(dwangsom/bestuursdwang)

Aantal brandveiligheid controles

Aantal Horeca controles

Aantal Bedrijven controles

Aantal meldingen (bouwen &
milieu, BOA's)

Realisatie 2018

Raming 2018
20

14

30

34

85

66

313

1835

Tot:

22

MG:

3

ES:

15

RD:

4

Tot:

14

MG:

5

ES:
RD:

3

Tot:

33

MG:

15

ES:
RD:

10

Tot:

49

MG:

24

ES:
RD:

15
10

Tot:

85

MG:
ES:

27

RD:

22

Tot:

66

MG:

24

ES:

24

6

36

RD:

18

Tot:

313

MG:

105

ES:

130

RD:
Tot:

78
1919

MG:

681

ES:
RD:

700
538

Kwaliteit
Kwaliteit is een breed begrip. Vanuit de wetgeving geredeneerd (de wet VTH) voldoet de
Omgevingsdienst als één van de eerste overheidsorganisaties aan de landelijke kwaliteitscriteria. Het
leveren van bestuurlijke kwaliteit betekent voor de Omgevingsdienst het zorgdragen voor
bestuurlijke nabijheid. Dit betekent dat de individuele colleges jaarlijks via het uitvoeringsprogramma
bepalen wat de Omgevingsdienst doet. Naast 'De juiste dingen goed doen' betekent dit ook 'Doen
wat je zegt'. Net als de afgelopen jaren is het uitvoeringsprogramma 2018 gerealiseerd conform de
door de bestuurders vastgestelde planning. Maar kwaliteit is méér dan alleen het nakomen van
prestatieafspraken. Kwaliteit zit ook in het goed organiseren van werkprocessen en in de inhoud van
de te leveren producten. De Omgevingsdienst werkt volgens het principe van 'continu verbeteren'.
Daartoe is een breed scala aan verbeterinstrumenten ingezet. Er is vanuit het kwaliteitsteam van de
Omgevingsdienst op dagelijkse basis gewerkt aan verbetering van de werkprocessen. Vanuit
datzelfde kwaliteitsteam worden audits georganiseerd, waarin medewerkers worden getoetst op het
gebruik van werkprocessen/systemen/brieven en op het nakomen van afspraken die met de
gemeenten zijn gemaakt ten aanzien van afhandel-, doorloop- en terugbeltermijnen. Daarnaast is op
doorlopende basis de klanttevredenheid gemeten aan de hand van de NPS-methodiek. De input die
met de NPS (uit de gesprekken met burgers en bedrijven) wordt opgehaald, is periodiek geanalyseerd
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en vertaald in acties ter verbetering van de dienstverlening. Ook is gewerkt aan verbetering van
juridische kwaliteitstoetsing van producten, bijvoorbeeld door collegiale toetsing.
Tabel: prestatie-indicatoren
kwaliteit
Omschrijving
Voldoen aan landelijke criteria
(zgn. 'Atsma-eisen')

Raming 2018
95%

Realisatie 2018
95%

Klanttevredenheid bij vergunningverlening (NPS)

7,6

7,4

Percentage ongegrond verklaarde bezwaar- en
beroepzaken

94%

85%

Toelichting op scores in bovenstaande tabel:
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
vla de vaststelling van een Verordening Kwaliteit VTH deze kwaliteitseisen te onderschrijven. De
gemeenteraden van de drie MER-gemeenten hebben deze Kwaliteitsverordening 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, dat nodig is om activiteiten in
continuïteit te kunnen uitvoeren. In het Uitvoeringsprogramma is per deskundigheidsgebied met
deze ondergrens rekening gehouden.
Met het oog op de kwaliteitseisen ten aanzien van het opleidingsniveau van medewerkers, investeert
de Omgevingsdienst al vanaf de start in de ontwikkeling van haar medewerkers. Daar waar de
Omgevingsdienst niet zelfstandig kan voldoen aan de eisen, is de samenwerking gezocht met
partners van de RUD Limburg-Noord.
De Omgevingsdienst voldoet voor 95% aan de landelijke kwaliteitseisen. Op enkele kleine onderdelen
voldoet de Omgevingsdienst nog niet. Dit zijn overigens weloverwogen keuzes. Zo is een enkele
specialistische taak (bijvoorbeeld luchtkwaliteit) niet (volledig) aanwezig binnen de Omgevingsdienst,
omdat hiervoor onvoldoende werk voorhanden is. Indien nodig wordt deze expertise binnen de RUD
Limburg Noord gehaald.
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.
Klanttevredenheid
Op de vraag aan burgers en bedrijven: "Hoe waardeert u de klantgerichtheid op een schaal van 1 tot
10?" scoorde de Omgevingsdienst in 2018 een 7,4 (2016: 7,4 en 2017: 7,5). De opgehaalde
informatie is daarbij belangrijker dan het cijfer. Met die input van onze burgers en bedrijven werkt de
Omgevingsdienst verder aan verbetering van haar dienstverlening.
Percentage ongegrond verklaarde bezwaren/beroepen
Van de besluiten binnen de Omgevingsdienst kwam 97% zonder bezwaar of beroep tot stand (was in
2017 ook 97%). Als wel bezwaar wordt gemaakt of beroep is ingesteld, blijkt 85% ongegrond (was in
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2016 93%, in 2017 90%). Dit percentage ligt wat lager dan in de voorgaande jaren. Dat heeft in een
incidenteel geval met de kwaliteit van de genomen besluiten te maken, maar is soms ook een gevolg
van een 'dubbeltje' dat net de verkeerde kant uitvalt (bij ontheffingen op grond van het
bestemmingsplan zit vaak ruimte om af te wegen, niet altijd volgt een rechter deze - bestuurlijke afweging).
Klantgerichtheid
Voor burgers en bedrijven bepaalt kwaliteit de mate van klantgerichtheid. Het Omgevingsdienst
dashboard bevat klantgerichtheid indicatoren. Zo is het percentage van rechtswege verleende
vergunningen een belangrijke kwaliteitsindicator voor klantgerichtheid: in 2018 is 99,81% (2016:
99%, 2017: 99,49%) van de vergunningen binnen de wettelijke termijn verleend.
De norm om binnen 24 uur een vraag van burgers of bedrijven te beantwoorden, wordt steeds beter
gehaald. Nu wordt 91% van de categorie makkelijke vragen binnen de norm beantwoord (2016: 89 %,
2017: 93%). Van de categorieën moeilijke en complexe vragen wordt 69% respectievelijk 74% binnen
de gestelde norm beantwoord. Dit was in 2017 voor beide categorieën 79% (en in 2016 62%
respectievelijk 72%).
Tabel: prestatie-indicatoren
klantgerichtheid
Omschrijving
Percentage afgehandelde klantvragen binnen SLA
Eenvoudig (<24u)
Specialistisch (<2dgn)
Complex (<5dgn)
Van rechtswege verleende vergunningen

Raming 2018

Realisatie 2018

93%
85%
85%
0%

91%
69%
74%
0,19%

De gerealiseerde percentages bij het beantwoorden van de klantvragen zijn bij alle categorieën (iets)
lager dan in 2017. Ondanks de investeringen in de kwaliteit van de dienstverleners en de
aangebrachte verbeteringen in de werkprocessen van de Omgevingsdienst, is er nog ruimte voor
verbetering. Met name de categorieën specialistisch en complex moeten nog sneller worden
afgehandeld. Anderzijds wordt de laatste jaren geconstateerd dat de klantvraag steeds complexer
wordt en wellicht zou een heroverweging van de afgesproken dienstverleningsnormen op zijn plaats
zijn.
Kosten
De visie - de wijze waarop de missie wordt gerealiseerd, met de naam 'Het Verrijkte Werken', luidt:
"De Omgevingsdienst 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, bestaande uit de basisfinanciering van de drie gemeenten (met daarvan reeds afgetrokken
de aan de Omgevingsdienst opgelegde taakstelling) en de extra ter beschikking gestelde middelen in
verband met de additionele dienstverlening (hogere productie als gevolg van economische opleving
bouwsector). Het beperkte positieve jaarrekeningsaldo 2018 wordt teruggestort aan de drie
gemeenten, naar rato van de onderlinge verhouding van de gemeentelijke bijdrage in de additionele
dienstverlening.
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3.4

Wat heeft het gekost?

Specificatie van baten en lasten
Begroting 2018 Begroting 2018 na

1. OMGEVINGSDIENST

LASTEN
Vergunningen

Toezicht & Handhaving

voor wijziging
Externe adviseurs/specialisten
Inhuurflexibele schil
Omgevi ngscommissie
Proceskosten
Totaal lasten vergunningen

€

Autokosten
Afschrijving auto's

wijziging

100.000
335.949
60.000
10.000
505.949 €

Kosten personeel
Doorbelasting B&O

11.265
58.565
34.892
7.206
111.928

-26.249

e

4.300.453
12.988
4.313.441 €

4.905.292

6.333.303 €

6.246.299 €

87.004

1.600.142
1.920.064
1.217.826

1.853.335
2.188.790
1.366.894
400.000
26.000

4.738.032

5.835.019

1.809.539
2.144.214
1.343.826
415.259
21.709
5.734.547

•43.796
-44.576
-23.068
15.259
-4.291
-100.472

113.518
170.640
46.866
331.024

128.273
168.401
47 31 344.492

14.755
-2.239
952
13.468

101.490
46.268
19.502
167.260

101.490
46.268
19.502
167.2

4.378.205

€

38.735
1.846.408
25.108
2.794
1.913.045

1.326
-0
1.326

€
TOTAAL LASTEN OD

50.000
1.904.973
60.000
10.000
2.024.973 €

10.674
9.138
19.812 €

12.000
9.138
£

Personeel

Realisatie 2018 raming/realisatie

12.000
9.138
21.138 €
4.274.204
12 988
4.287.192

-26.249

BATEN
Bijdrage gemeenten

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Inkomsten detachering
Inkomsten R U D / A c a d .
Totaal

UP 2018

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen

TOTAAL BATEN OD

4.905.292 €

6.333.303 €

6.246.299 £

-87.004

SALDO VAN BATEN EN LASTEN OD
RESULTAATBESTEMMING
GEREALISEERD RESULTAAT

Toelichting op de lasten
Door de afdeling Omgevingsdienst worden de uitvoeringstaken belegd bij vast en tijdelijk personeel.
Door de flexibele schil kan jaarlijks aan de veranderende vraag van de deelnemende gemeenten
worden voldaan. In 2018 zijn diverse begrotingsposten onderschreden voor een totaalbedrag van
€ 87.004. De hoofdoorzaak van deze overschotten komt door lagere kosten van de
omgevingscommissie en lagere uitgaven voor externe inhuur.
Externe expertise
Deze middelen zijn bedoeld ten behoeve van de inhuur van personeel met zeer specialistische
kennis. Ook het laten toetsen van onderzoeksrapporten door een specialistisch bureau/adviseur ten
behoeve van vergunningverlening of voor toezicht en handhaving. Dit budget is vanaf de begroting
2018 structureel naar beneden bijgesteld op € 50.000. Deze middelen worden alleen ingezet als deze
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expertise niet aanwezig is binnen de eigen organisatie. In 2018 bleek het niet noodzakelijk het
volledige budget in te zetten. Er resteert € 11.265.
Inhuur flexibele schil
De middelen op deze begrotingspost zijn bedoeld om flexibel te kunnen organiseren en om adequaat
in te spelen op schommelingen in de werkvoorraad van vergunningverlening en toezicht. Dit zijn
immers grotendeels vraag-gestuurde producten, afhankelijk van bijvoorbeeld de economische
situatie in de bouwsector.
Initieel was voor inhuur flexibele schil € 335.949 in de begroting 2018 opgenomen. Dit bedrag was
begroot voordat de economische opleving in de bouwsector aan de orde was (vanaf eind 2016, begin
2017). Middels begrotingswijziging 2018-5 is het bedrag dat nodig is voor de financiering van de
inhuur flexibele schil naar boven bijgesteld op basis van de verwachte daadwerkelijke inzet van
flexibele schil in 2018. Dit als gevolg van de door de Omgevingsdienst geleverde meerproductie
vergunningen en toezicht. Het budget voor inhuur flexibele schil is bijgesteld naar € 1.904.973.
Op deze post is een overschot aan de orde van € 58.565. Dit overschot is enerzijds het gevolg van
gunstig gecontracteerde inhuurkrachten (lager uurtarief) en daar waar mogelijk gepleegde inzet
vanuit werkervaringsplekken, anderzijds is kritisch gekeken naar de duur van de lopende
inhuurcontracten en de daar waar mogelijk gerealiseerde inkorting daarvan. Het overschot is niet het
gevolg van een lagere productie dan geraamd. De geraamde productie, die ten grondslag lag aan de
begrotingswijziging 2018-5 (extra benodigde middelen vanwege additionele dienstverlening), is
immers volledig gerealiseerd.
Omgevingscommissie
Met ingang van 2018 is de omgevingscommissie volledig werkzaam vanuit de Omgevingsdienst en
daarmee niet meer hangend onder de vlag van het welstandsdistrict Midden-Limburg. Naar
verwachting zou deze nieuwe werkwijze tot een structurele besparing leiden. Echter, om eerst
ervaring op te doen met deze nieuwe werkwijze, is de begroting 2018 hierop nog niet bijgesteld. De
uitgaven voor de omgevingscommissie (gage en reiskosten van de leden van de commissie) waren
begroot op € 60.000. De uitgaven bedroegen € 31.050. Van de gemeente Beesel, die deelneemt aan
de omgevingscommissie van de Omgevingsdienst, is een bijdrage ontvangen € 5.942. per saldo een
voordeel van € 34.892 op dit budget. Dit budget zal structureel naar beneden worden bijgesteld bij
de Begroting 2020.
Proceskosten
In 2018 zijn er amper juridische procedures aan de orde geweest die tot een veroordeling in de
proceskosten hebben geleid. Dit heeft een tweeledige oorzaak. Er zijn in 2018 iets minder
beroepzaken geweest dan geraamd. En bovendien leidt een beroep of hoger beroep zelden tot een
gegrondverklaring. Enkel bij gegrond verklaarde beroepen is immers sprake van veroordeling in de
proceskosten. Van het begrote budget van € 10.000 resteert € 7.200.
Loonkosten / overige personeelskosten
Op het totale budget van directe en indirecte loonkosten van 4,3 miljoen euro is een overschrijding
van € 26.249 aan de orde. Dit bedrag is het saldo van voor- en nadelen op diverse posten binnen het
totale onderdeel personeelskosten. Het betreft kosten zoals reis- en verblijfkosten,
organisatieontwikkeling en opleiding, arbobeleid, advieskosten en contributies/abonnementen.
Ook zijn er inkomsten verantwoord vanuit UWV en detachering personeel.
Toelichting op de baten
Het totale resultaat op de baten is € 24.437 voordelig. Dit komt door iets hogere inkomsten van
detacheringen € 10.968 en de afrekening van de UP 2018 van de drie gemeenten ad € 13.469.
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Inkomsten RUD en detachering / MER-RUD academie
De Omgevingsdienst heeft in 2018 wederom werkzaamheden uitgevoerd voor andere gemeenten.
Grotendeels vanuit de onderlinge capaciteitsondersteuning binnen de RUD Limburg-Noord, deels ook
door rechtstreekse detachering op verzoek van een gemeente.
Ten opzichte van het in de begroting opgenomen bedrag van € 400.000 is in 2018 een werkelijk
bedrag van € 415.259 ontvangen. Een positief saldo van € 15.259 derhalve.
De inkomsten uit de MER-RUD academie lagen in 2018 iets lager (€ 21.700) ten opzichte van
geraamd (€ 26.000), een klein negatief saldo van € 4.300. Reden hiervoor zijn de wat lager
uitgevallen aantallen aanmeldingen voor de trainingen/cursussen vanuit andere RUD-partners.
De bekendheid van de MER-RUD academie moet nog groeien. Wel dient in dit verband een
'verborgen' kostenpost te worden benoemd: door Omgevingsdienst-medewerkers op te leiden
binnen de eigen MER-RUD academie bespaart de Omgevingsdienst aanzienlijk op de
opleidingskosten (opleidingskosten 2016: € 130.094; 2018: € 49.484).
Basisbijdrage gemeenten en additionele dienstverlening (UP)
De baten van de Omgevingsdienst voor wat betreft de financiële bijdragen van de drie gemeenten,
bestaan uit drie onderdelen:
1) De reguliere bijdrage van de gemeenten op basis van de input-formatie (2012), enkel nog
(onderling) gecorrigeerd voor wat betreft de afspraak dat vanaf 2019 de output T-2 leidend is
voor de basisbijdrage in enig jaar.
2) UP en additionele dienstverlening: elk jaar wordt door de Omgevingsdienst een
uitvoeringsprogramma opgesteld waarin de verwachte (meer)productie en de gewenste
projecten worden opgenomen. Hieruit volgt een berekening van de daartoe van de
gemeenten gevraagde extra middelen. Voor 2018 zijn deze benodigde extra financiële
middelen verwerkt in de begrotingswijziging 2018-5.
3) Projectbudget vvgb: ten behoeve van de uitvoering van deze taken (normalisatie voormalige
provinciale bedrijven) is een projectbudget beschikbaar. Dit budget wordt jaarlijks door de
gemeenten aan de Omgevingsdienst overgemaakt. De eventueel op dit budget resterende
middelen worden ingezet ter dekking van de extra kosten zoals genoemd onder 2.
Zowel de basisbijdrage als de extra middelen t.b.v. de additionele dienstverlening als de vvgbprojectbudgetten zijn ontvangen. Er is op deze begrotingspost bijgevolg geen sprake van een
overschrijding of overschot.
Toelichting op het resultaat
Het voorlopig resultaat van het programma Omgevingsdienst was € 111.440 voordelig. Op grond van
de vaststellingsovereenkomst van februari 2019 is dit voorlopig resultaat in mindering gebracht op
de gemeentelijke bijdrage zodat het eindresultaat uitkomt op 0. De terugbetaling is berekend op
basis van de extra bijdrage van de gemeenten ( € 480.000) in het kader van de begrotingswijziging
2018-5 (additionele dienstverlening als gevolg meer productie 2018).

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Totaal

€
€
€
€

Bijdrage 2018 OD
188.494,00
191.787,00
99.719,00
480.000,00

%
39,3%
40,0%
20,7%
100,0% €

Resultaat OD
43.796
44.576
23.068
111.440
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4. Programma afdeling Sociaal Domein
4.1. Inleiding
Sinds 1 januari 2016 verricht de afdeling Sociaal Domein binnen het servicecentrum MER haar
werkzaamheden op het gebied van Participatie en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
De inhoudelijke (programma) budgetten zijn bij de gemeenten gebleven. Hieraan wordt in deze
jaarrekening daardoor verder niet gerefereerd. Het betreft enkel de personeelsbudgetten en het
ontwikkelbudget; zogenaamde uitvoeringskosten.
4.2. Wat wilden we bereiken?
De gemeenten vragen met visie en beleid op het gebied van de Participatiewet en de Wmo bij te
dragen aan het bereiken van de volgende maatschappelijke effecten ("outcomes"):
D

de zelfredzaamheid van burgers vergroten;

•

voorzien in laagdrempelige en toegankelijke zorg;

D

de arbeidsparticipatie verhogen;

•

de maatschappelijke participatie verhogen;

D

de transformatie van 2 lijns-zorg naar l
burgers.

e

s t e

lijns-zorg en het vergroten van eigen kracht van

Al de werkzaamheden van de afdeling Sociaal Domein zijn gericht op het voldoen aan de afspraken
die met de gemeenten zijn gemaakt over kwaliteit, klantgerichtheid, kostenreductie en vermindering
van kwetsbaarheid.

4.3. Wat hebben we daarvoor gedaan?
De afdeling Sociaal Domein heeft voor de gemeenten uitgevoerd:
•

de Wmo;

•

de Participatiewet;

•

het minimabeleid;

0

de gehandicaptenparkeerkaart;

•

het leerlingenvervoer.

De afdeling Sociaal Domein verleent haar diensten door middel van het stimuleren van de eigen
kracht en het sociale netwerk van onze burgers, het verwijzen naar voorliggende en algemene
voorzieningen, (coachen bij) het bereiken van oplossingen en/of het wegnemen van belemmeringen
en tenslotte waar nodig het inzetten van maatwerkvoorzieningen.
Algemeen
Werkwijze Transformatie
In 2018 is de afdeling steeds meer integraal gaan werken, vanuit de problematiek van de burger,
volledig vraaggericht. Dit betekent niet alleen een andere werkwijze in de gesprekken met burgers,
maar er is ook ingezet op verbetering van de structuur en processen rondom een melding of
aanvraag van een burger. Er is ingestoken op meer oplossingsgerichtheid, meer maatwerk, meer
samenwerking met ketenpartners en een hogere kwaliteit van dienstverlening.
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Daar waar een heel intensieve aanpak geen meerwaarde heeft voor beide partijen handelen we de
vragen van burgers op een zo eenvoudige en praktisch mogelijke manier af. Hierbij zoeken we
nadrukkelijk aansluiting bij de sociale wijkteams binnen de gemeenten en leveren we zowel vanuit de
teams Wmo en Participatie, deskundige medewerkers die lokaal vragen van burgers kunnen
beantwoorden.
Proces op hoofdlijnen
Alle binnenkomende meldingen worden gescreend. Als de vraag niet bestemd is voor de afdeling
Sociaal Domein dan wordt de klant doorverwezen naar een passend alternatief.
Is de vraag wel bestemd voor onze afdeling dan wordt aan de hand van de informatie die de klant
ons verstrekt bekeken welke vervolgprocedure het meest passend is. Om de situatie zo objectief
mogelijk te kunnen beoordelen zijn hier criteria voor opgesteld.
De meest voorkomende werkprocessen zijn vanaf het derde en vierde kwartaal in beeld gebracht en
op basis van de Lean-principes opnieuw onderzocht op klantwaarde. In 2019 zullen de vernieuwde
werkprocessen gefaseerd geïmplementeerd worden.
Managementinformatie
Er heeft een inventarisatie naar de wensen en behoeften van onze eigen afdeling en die van de drie
gemeenten plaatsgevonden, waarna verdere doorontwikkeling van de managementinformatie heeft
plaatsgevonden. Zo worden de gegevens grotendeels geautomatiseerd gegenereerd en bieden deze
verbeterde handvaten voor stuur- en beleidsinformatie voor zowel de afdeling Sociaal Domein als de
moedergemeenten.
Vanaf juni 2018 zijn er tevens rapportages gegenereerd die elke maand inzicht geven in het
uitkeringsbestand per gemeente. Deze rapportages zijn in 2018 verder doorontwikkeld tot een
bruikbaar instrument voor zowel moedergemeenten als de afdeling Sociaal Domein.
Participatietaken
Werk en activering
De economie trekt aan en dat heeft een direct effect op de arbeidsmarkt: daling van de werkloosheid
en groei in het aantal vacatures. Binnen het Sociaal Domein zijn de effecten hiervan echter later en in
mindere mate zichtbaar. De huidige bijstandspopulatie heeft namelijk een grotere afstand tot de
arbeidsmarkt dan mensen met een WW-uitkering.
Onze in de begroting 2018 geuite verwachting dat (1) de instroom in de bijstandsregelingen in 2018
zou gaan stabiliseren of zelfs licht afnemen en (2) dat de re-integratie naar werk zal toenemen is
bewaarheid.
De instroom in de uitkering is in 2018 ten opzichte van 2017 met 13% gedaald. Enerzijds door de
aantrekkende economie en anderzijds door een sterke poortwachtersfunctie aan de voorkant van
het proces, we laten "de meer kansrijken" niet meer toe tot de uitkering, maar bieden hen tools om
sneller een geschikte vacature te vinden via o.a. workshops. Bij de klanten die wel nog in de uitkering
komen zijn veelal belemmeringen aanwezig en is er sprake van een grotere afstand tot de
arbeidsmarkt. Door het zwaarder worden van het bestand en vermindering van de instroom wordt
het realiseren van uitstroom uit het bestand ook lastiger; het vergt meer inzet. Echter, het aantal
uitkeringen is per ultimo december 2018 MER-breed met ruim 5% gedaald ten opzichte van het
aantal in december 2017. Daarnaast is er ook een stijging van het aantal mensen dat in 2018
gedeeltelijk is uitgestroomd, dat wil zeggen een deeltijdbaan heeft aanvaard en nog (slechts) een
aanvullende uitkering ontvangt. Het effect van de in 2018 geleverde re-integratie inspanningen, o.a.
door inzet op diverse projecten per gemeente is zichtbaar.
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In 2018 lag onze focus op de navolgende aspecten:
1. "Werk boven Inkomen" als algemeen uitgangspunt waarbij werk altijd belangrijker is dan
inkomen.
2. Poortwachtersrol en preventie
We voorkomen dat mensen instromen in de bijstand als er geen recht op uitkering bestaat. De
focus ligt bovendien op "meteen aan het werk" zodat bijstand niet of slechts beperkt nodig is.
Binnen het team participatie werken we met een screeningsteam. Het screeningsteam heeft een
poortwachtersfunctie. Hoewel de instroom in de uitkering wordt bewaakt, is er zeker ook oog
voor mensen die ondersteuning nodig hebben.
In de inspanningsperiode die (de periode van de eerste 4 weken vanaf de melding voor een
uitkering) die mensen doorlopen, speelt activering en re-integratie een grote rol. Klanten
doorlopen in die periode een aantal workshops gericht op informatie en vooral op activering.
Bij deze workshops sluit inmiddels ook een consulent van het Werkgeversservicepunt (WSP) aan
om waar mogelijk de nieuwe klanten direct te matchen op beschikbare vacatures zodat een
uitkering niet meer nodig is.
3. Bestand in beeld (Participatieladder)
Met ingang van 1 juni 2018 zijn we op het gebied van re-integratie gestart met een nieuwe
werkwijze. Het doel is elke uitkeringsgerechtigde in beeld te brengen en maximaal te laten
participeren. Oorspronkelijke verwachting was dat het bestand binnen 12 maanden volledig
gescreend en in beeld gebracht zou zijn. Volledige realisatie zal echter eerder een feit zijn.
In deze nieuwe werkwijze is voor elke klant een plan van aanpak opgesteld en heeft iedereen (bij
gehuwden zowel man als vrouw) een actueel participatiedossier. In het plan van aanpak zijn
afspraken met betrekking tot het door te lopen traject neergelegd. Daarnaast registreren we in
het systeem zaken als plaats op participatieladder, doelgroep, sterke punten (competenties),
belemmeringen en doelberoepen. We werken met "de huidige" en "de verwachte trede" op de
participatieladder, zodat zichtbaar is welke klanten maximaal participeren en welke klanten nog
op de participatieladder kunnen klimmen.

4.

5.

6.

Door deze werkwijze en volledige bestandsscreening zijn de klanten en hun mogelijkheden goed
in beeld waardoor de match tussen vraag (vacatures) en ons aanbod aan klanten effectief
gemaakt kan worden.
Vaste caseload
In 2018 hebben we gehoor gegeven aan de wens van de moedergemeenten het klantenbestand
in te delen in een vaste caseload per generalist, zodat de klanten meer worden gekend en ook
een vast aanspreekpunt hebben.
Focus op doelgroep
De prioritaire doelgroep van Sociaal Domein was in 2018 oorspronkelijk de doelgroep die
(vrijwel) direct naar betaald werk kan, dus de groep met een hoge loonwaarde (werkervaring,
opleiding CV etc). Per juni 2018 hebben wij ons ruimer gefocust op mensen met een verwachte
trede 4, 5 of 6 die nog niet maximaal participeren. Mensen met arbeidsmogelijkheden krijgen
een individueel (maatwerk-)traject naar werk dat aansluit bij zijn/haar mogelijkheden en
eventuele beperkingen, zoals directe jobhunting en loonkostensubsidies. Dit alles door extra
inzet van formatie mogelijk gemaakt door afzonderlijke projecten per gemeente.
Samenwerking WSP en Werkontwikkelbedrijf (Westrom)
Zoals reeds aangegeven zijn we medio 2018 gestart met een nieuwe aanpak re-integratie met
meer zicht op onze klanten en meer focus op samenwerking met Westrom en het WSP. We
werken nauw samen met deze ketenpartners. Onze werkwijze en aanpak worden periodiek
afgestemd en onze generalisten participeren wekelijks in een zogenoemd leveringsoverleg,
waarin met het WSP vacatures worden besproken en gedeeld. Voorheen gebeurde dat
incidenteel en centraal in Roermond; momenteel gebeurt dit lokaal waarbij de medewerkers van
het WSP de actuele vacatures bespreken met onze generalisten en matchen met geschikte
kandidaten.
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7.

8.

In overleg en afstemming met de gemeente Roermond en het WSP is vorig jaar ook de exclusieve
focus op een vraaggerichte aanpak losgelaten, omdat wij ervan overtuigd zijn dat de situatie op
de arbeidsmarkt alsook de resterende doelgroep klanten in ons bestand eisen dat we ook
aanbodgericht acteren. Nu wij ons klantenbestand steeds beter in beeld hebben kunnen we
beter de match maken met geschikte vacatures en kunnen de medewerkers van het WSP de
klanten ook beter presenteren aan werkgevers.
Voorkoming sociaal isolement
Ter voorkoming van een mogelijk sociaal isolement en/of ongewenst gedrag is in een aantal
gevallen geïnvesteerd in trajecten sociale activering, of schuldhulpverlening waarbij intensieve
begeleiding en zorg voor de cliënt voorop staat.
Extra aandacht doelgroep statushouders
Ook in 2018 vormden de statushouders die binnen de gemeenten zijn gehuisvest een punt van
aandacht. Het gaat daarbij om een grote groep mensen die het moeilijk heeft om te integreren.
De afstand tot de arbeidsmarkt is groot. Het niet beheersen van de taal speelt daarbij uiteraard
een grote rol.
Elke gemeente kiest hierin een eigen koers. Zo wordt integratie en participatie van mensen uit
deze doelgroep in Echt-Susteren binnen een eigen project door de gemeente zélf opgepakt.
Maasgouw heeft er voor gekozen het project statushouders door onze generalisten uit te laten
voeren. Wij leveren in het project 2 generalisten die intensief met de integratie en participatie
van statushouders aan de slag zijn gegaan.
Professionele partners werken hierdoor beter samen en er is sprake van een verhoogde
participatie.
Voor Roerdalen verzorgt een van onze generalisten voorlichting aan statushouders met
betrekking tot re-integratie: hoe zit de arbeidsmarkt in elkaar en wat is voor nodig er een plek op
te verwerven, waardoor de kennis van de statushouder nodig om te integreren en participeren
wordt vergroot.

Inkomensvoorzieningen en Armoedebestrijding
Ook in 2018 bood de afdeling Sociaal Domein een inkomensgarantie aan burgers die dit (tijdelijk)
nodig hadden. Onze focus ligt continu op het vereenvoudigen van de uitvoeringregels en van onze
aanvraagprocedures, bijvoorbeeld door minder gegevens aan de klant te vragen en door toepassing
van een risico afweging. Een laag ingeschat risico rechtvaardigt een lagere bewijslast aan de zijde van
de burger. Waar mogelijk wordt een uitkering ambtshalve toegekend. Voorwaarde is uiteraard wel
dat de noodzakelijke gegevens voor ons beschikbaar zijn. Het voordeel voor de burger is dat hij
minder en niet meer steeds dezelfde gegevens hoeft aan te leveren en ook sneller een beslissing
krijgt. Het voordeel voor de gemeente is een minder arbeidsintensief proces en tevreden(er) klanten.
Minimaregelingen
De Minimaregelingen bieden een brede aanvulling op de compensatie van noodzakelijke kosten
middels de bijzondere bijstand. Hierbij moet worden gedacht aan:
•

financiële ondersteuning voor de zorgverzekering;

•

gemeentelijke inkomensondersteuning waaronder individuele inkomenstoeslag,
maatschappelijk actief bonus en het persoonlijk participatiebudget pensioengerechtigden;

•

ondersteuning van de Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds die
voorzieningen verstrekken ten behoeve van kinderen uit arme gezinnen;

•

ondersteuning van voedselbank en kledingbank.

Landelijk bleek dat inwoners de weg naar voorzieningen in het kader van het minimabeleid en
schuldhulpverlening vaak niet weten of te ingewikkeld vinden. Tegelijkertijd zijn er meer middelen
beschikbaar gesteld door het rijk voor armoedebestrijding. Samen met de gemeenten en onze
ketenpartners zijn wij voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de effectiviteit van onze aanpak
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
BDO Audit & Assurance B.V.

Behorende bij briefnr: 1905176
Paraaf

.kWtó^

17

te verbeteren. Zo organiseerden wij op 4 september samen met andere midden Limburgse
gemeenten een conferentie met als doel input te krijgen voor een nieuw minimabeleid. De
conferentie bleek een groot succes, vooral ook omdat de problematiek van armoede en schulden
veel meer dan voorheen werd belicht vanuit het oogpunt van de klant. Er zijn inmiddels concrete
afspraken gemaakt met mensen uit het netwerk rond de cliënt om te komen tot een meer integrale
aanpak en de moedergemeenten formuleren beleid of geven richtlijnen mee aan de afdeling Sociaal
Domein voor de aanpak van armoedebestrijding.
Taken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Het Sociaal Domein heeft in 2018 volop ontwikkeling doorgemaakt om meer integraal te werken en
maatwerk te versterken ten behoeve van de burger. Hiervoor heeft de afdeling Sociaal Domein
aansluiting gezocht met de werkwijze zoals uitgevoerd binnen de diverse sociale wijkteams. De
burger kan op elke gewenste wijze een melding of aanvraag bij het Sociaal Domein indienen, dichtbij
via de sociale wijkteams, maar ook telefonisch of digitaal via het servicecentrum zelf. Generalisten
zijn in 2018 steeds verder bekend geraakt met de gemeenten, voorliggende voorzieningen en
professionele zorgaanbieders die aanbod leveren binnen deze gemeente.
Kwetsbare burgers worden met hun vraag, wanneer zij zelf moeilijk om hulp kunnen vragen of
zorgverlening overgaat van de ene naar de andere wetgeving, warm overgedragen om zo snel
mogelijk passende hulp te kunnen bieden. Overleggen waarin dit aan de orde is, zijn o.a. het
vangnetoverleg/bemoeizorgoverleg, het schakeloverleg en de actietafel jongeren. Generalisten van
de afdeling Sociaal Domein nemen namens de gemeenten actief deel aan deze overleggen.
Tevens is er in elke gemeente gestart met een pilot voor cliënten met verzamelwoede (hoarding) om
te komen tot een sluitende aanpak tussen betrokken organisaties en de gemeente.
Kwaliteit en klantgerichtheid
In 2018 hebben diverse medewerkers van het Sociaal Domein meegewerkt aan een onderzoek in het
kader van Lean. Voor de Wmo is onder andere gekeken naar het werkproces melding en aanvraag,
waarvan de bestedingstijd aanzienlijk verkort is door het werken met 1 medewerker die zowel de
melding als de aanvraag afhandelt, waardoor er geen overdracht meer hoeft plaats te vinden. Ook
door de screening t.b.v. de juiste procedure, passend bij een melding en aanvraag wordt er zeer
efficiënt gewerkt.
Verdere aanbevelingen uit het onderzoek Lean zullen in 2019 zorgen voor het verhogen van de
kwaliteit en vergroten van de klantgerichtheid.
Leerlingenvervoer
De afdeling Sociaal Domein verzorgt de hele uitvoering van het Leerlingenvervoer voor de
gemeenten Echt-Susteren en Roerdalen. Bij het beoordelen van nieuwe aanvragen bekijken we of
het mogelijk is om al dan niet onder begeleiding gebruik te maken van het openbaar vervoer, het
vervoer per (brom)fiets en het aangepast vervoer.
In 2018 is er sprake van een lichte daling van het aantal indicaties t.o.v. 2017, dit onder andere door
zorgvuldig onderzoek en gebruik te maken van het versterken van de eigen kracht van de leerling en
voorliggende voorzieningen binnen de diverse gemeenten.
Gehandicaptenparkeerkaart
Voor alle drie de gemeenten verzorgt de afdeling Sociaal Domein de uitvoering van de
Gehandicaptenparkeerkaart. In 2018 hebben gesprekken met de gemeenten plaatsgevonden om de
werkwijze voor de 3 gemeenten verder te standaardiseren en uniformeren in 2019, teneinde een
betere dienstverlening te leveren aan de burger.
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Prestatie-indicatoren
Algemeen
Maximaal 2% (van de besluiten) gegronde bezwaar- en beroepschriften.
Van het totaal aantal genomen besluiten is slechts in 1,7% van de gevallen een bezwaar- en of
beroepsschrift ingediend dat vervolgens gegrond is verklaard.
Minimaal 25% opgeloste bezwaarzaken door mediation.
Van het totaal aantal ingediende bezwaarzaken is 33% door mediation opgelost.
Maximaal 5% gegronde klachten t.o.v. het aantal werkprocessen.
Ten opzichte van het totaal aantal afgehandelde werkprocessen is in 0,2% van de werkprocessen een
klacht ingediend. Eén klacht is middels de formele procedure afgehandeld. Alle andere klachten zijn
informeel afgehandeld i.o.m. de cliënt en er is tot op heden geen enkele klacht gegrond verklaard.
Minimaal 90% tijdige wettelijke afhandeltermijnen.
Dit percentage is in 2018 niet behaald en wijkt af per gemeente en per werkproces. Er is echter
steeds gecommuniceerd met de cliënt over voorkomende vertragingen in het proces, o.a. door het
opvragen van een medisch advies. In 2019 zullen de Wmo werkprocessen anders ingericht worden
en beter toegerust zijn op het strakker sturen op doorlooptijden.
Een minimale score van een 7 bij cliënt ervaringsonderzoeken.
Gebaseerd op de wettelijke cliënt ervaringsonderzoeken 2017 wordt de toegang tot de
ondersteuning, het contact met de medewerker en de kwaliteit van de ondersteuning als goed
beoordeeld door de burger. We zijn voornemens om de klanttevredenheidsonderzoeken in 2019
verder door te ontwikkelen en in te zetten.
Een stijgende trend in het percentage meldingen dat niet tot een aanvraag leidt.
Doordat het proces t.b.v. de burger efficiënter wordt ingezet en een melding meteen als aanvraag
opgepakt kan worden binnen de afdeling is het niet meer mogelijk bovenstaande prestatie-indicator
te meten.
Participatie
Een stijgende trend in de uitstroom van bijstand naar werk in vergelijking tot landelijke
trends.
In 2017 (bron: Divosa Benchmark jaarrapportage 2017. Recentere cijfers zijn nog niet beschikbaar)
was in gemeenten het uitstroompercentage 30.
In 2018 realiseren wij MER-breed een uitstroom (uitgaande van de cijfers Q4-2018) van ruim 27%. Dit
percentage moet worden gekoppeld aan een verminderde instroom in 2018.
Daarnaast is het totaal aantal uitkering in 2018 ten opzichte van 2017 met ruim 5% gedaald (landelijk
bedroeg deze daling in 2017 gemiddeld 1,7%; recentere cijfers zijn nog niet beschikbaar).
Een dalende trend in de instroom in de bijstand afgezet tegen 2016 en 2017.
Uitgaande van de cijfers Q4-2018 daalde de instroom in de bijstand MER-breed van 299 in 2017 maar
258 in 2018.
Wmo
Inzicht en stijgende trend in de resultaten bij de inzet van begeleiding.
In het kader van begeleiding hebben de consulenten en generalisten in 2018 een aanvullende
training gevolgd, om resultaten samen met de zorgaanbieder nog beter te formuleren en hierover in
gesprek te gaan met zorgaanbieders en cliënten in tussentijdse evaluaties (monitoring).
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In het derde en vierde kwartaal is een project gestart waarin een groot aantal aflopende indicaties
opnieuw onderzocht zijn.
Uiteindelijk zijn in totaal 83,5 uur individuele begeleiding en 36 dagdelen groepsbegeleiding minder
toegekend hoeven worden, door cliënten die ondersteuning te bieden die zij nodig hebben.
Bijvoorbeeld deelname aan een huiskamer{plus), activiteit in de directe omgeving of het versterken
van het sociale netwerk van de cliënt. Uitgedrukt in kosten, betekent dit een besparing van een
kleine € 390.000, - per jaar ten opzichte van oorspronkelijke indicaties in 2016.
Een stijgende trend in het aantal her verstrekkingen t.o.v. nieuwe voorzieningen.
Ook in 2018 werd het gezamenlijk hulpmiddelendepot, waarvan Maasgouw, Roerdalen
en Echt-Susteren gebruik maken, zo optimaal mogelijk ingezet. Een gezamenlijk depot heeft een
positieve invloed op het hele herverstrekkingspercentage. Hierdoor kunnen op langere termijn in
MER-verband meer hulpmiddelen worden herverstrekt.
In 2018 zien we dat er 128 nieuwe voorzieningen verstrekt zijn t.o.v. 256 herverstrekkingen, hiermee
is niet het beoogde percentage herserstrekkingen behaald, zoals afgesproken met onze leverancier.
De focus blijft hier wel op gericht! Uit gesprekken hierover is gebleken dat een aantal voorzieningen
fors verouderd zijn en daarmee ook het depot. In overleg met de gemeenten worden er voor 2019
mogelijk acties ingezet het depot op te schonen en aan te vullen met jongere voorzieningen.
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4.4

Wat heeft het gekost?

Tabel: Specificatie van baten en lasten
SOCIAAL DOMEIN

Begroting 2018

Begroting 2018 na

voor wijziging

wijziging

Verschil
Realisatie 2018 raming/realisatie

LASTEN
Zorg

Kosten Personeel
Kosten overig
€

Participatie

1.442.025
38.500

1.762.200

1.480.525 C

1.762.200

Kosten overig

Kosten Personeel
Kosten Personeel algemeen
Totaal

Overig

€

mplementatiebudget

2.268.993
472.692
416.241
888.933

421.500
1.001.588
1.423.088

426.837
919.848
1.346.685

-5.337
81.740
76.403

375.000

209.991
12.988
222.979

-17.447

375.000

192.544
12.988
205.532

4.718.572 £

5.659.813 €

5.560.985 €

98.828

1.232.925
2.218.089
1.267.558

1.358.093
2.444.134
1.397.275

1.328.957
2.391.666
1.367.246

-29.136
•52.468
-30.029

99.000
81.000
60.000
18.100
60.000
51.475
61.000

100.008
66.236
67.356

1.008
14 764
7.356
-18.100
12.674
2.986
1.048

Doorbelasting aan B&O

€

TOTAAL LASTEN SD

1.164
•44.029
20.737
-23.292

2.145.600

Totaal Participe
Sta)

63.164

2.189.629
102.656
2.292.285

1.905.721
68.393

Kosten Personeel

1.699.036

-17.447

BATEN
Bijdrage gemeenten

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Onttrekking resultaat
Bijdrage WSP (MER)
Aanvalsplan Maasgouw
Participatie statushouders
SWT Echt-Susteren
SWT Roerdalen
Generalisten/SWT Maasgouw
Detachering Echt-Susteren
Taakstelling verhoging inkomsten
Diverse baten

TOTAAL BATEN SD
SALDO VAN BATEN EN LASTEN SD

£

72.674
54.462
62.048

13.235
5.643.313 C

33.832

20.597

4.718.572 £

5.544.485 £

-98.828

€

-16.500 €

-16.500 €

• £

-16.500 £

-16.500 €

RESULTAATBESTEMMING 2018
GEREAUSEERD RESULTAAT

Toelichting op de lasten
2018 is voor het sociaal domein het jaar geweest van de basis verder op orde brengen en de druk
verminderen op de organisatie. De weg die in het derde kwartaal 2017 is ingeslagen is in 2018 verder
doorgezet. Voor 2018 waren in begrotingswijziging 2018-3 extra middelen beschikbaar om deze
onderwerpen aan te pakken.
Zowel medewerkers als tijdelijke krachten hebben een steentje bijgedragen in dit proces. Hierdoor
zijn werkvoorraden teruggelopen. Echter, aan de andere kant is zichtbaar dat zaakgericht werken nog
niet operationeel is. Dit heeft nog altijd een negatief effect op de werkvoorraden.
Personeel Zorg
De kosten voor het personeel Zorg zijn lager dan begroot. Dit overschot komt doordat een aantal
vacatures voor 2018 niet volledig ingevuld zijn. Deels is dit te wijten aan het feit dat vacatures niet
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meteen zijn ingevuld doordat wervingsprocedures tijdens deze krapte op de arbeidsmarkt langer
duren (€ 5.000). Daarnaast is ook besloten om bewust een vacature (€ 59.000) in het team Zorg niet
in te vullen om zo ruimte te creëren voor het aantrekken van een nieuwe collega bij het Team
Participatie.
Lasten personeel Participatie
Zoals in de bovengenoemde paragraaf is beschreven is, is er een extra consulent aangetrokken om in
het team Participatie caseload op te pakken. Deels is deze capaciteit uit beschikbare vacaturegelden
bekostigd. Het andere deel betreft de overschrijding van € 44.000 op het budget. Dit is gedaan in de
gedachte om een deel van de middelen van Team zorg hiervoor in te zetten.
Lasten personeel algemeen, opleidingsbudget
Opleidingen zijn een belangrijk onderdeel van een ambitieuze en professionele organisatie. In 2018 is
€ 25.000 minder besteed aan opleidingen dan begroot. Hier liggen 2 hoofdredenen achter. Ongeveer
€ 15.000 opleidingskosten zijn gereserveerd voor opleidingen ten behoeve van het nieuwe
zaaksysteem. Dit systeem is nog niet operationeel waardoor deze kosten niet in 2018 gemaakt zijn.
Daarnaast is het sociaal domein actief in een lean-traject. In afwachting van de resultaten van dit
project is besloten behoudend om te gaan met het toekennen van opleidingen die in de nabije
toekomst wellicht niet bijdragen aan de doelstellingen van het sociaal domein. Dit verklaart de
overige € 10.000 niet ingezette middelen op het gebied van opleidingen.
Lasten personeel algemeen, individuele arbeidsvoorwaarden
Voor 2018 is er een budget van € 25.000 beschikbaar voor de inzet van 1KB van personeelsleden. De
verwachte kosten waren vooral gebudgetteerd op het verkopen van vakantiedagen door
medewerkers. Achteraf blijkt dat er juist vooral vakantiedagen zijn gekocht door medewerkers.
Medewerkers hebben voor € 21.000 vakantiedagen ingekocht. Dit telt op tot een voordeel voor
SC MER van € 46.000. Medewerkers hebben de mogelijkheid om gedurende het gehele jaar te
beslissen of zij vakantiedagen willen kopen, verkopen of gelijk willen houden. Uit de cijfers blijkt nu
dat deze beslissing juist in de laatste 2 maanden van 2018 zijn genomen en dus ook tot uiting zijn
gekomen. Eerder vermelden van dit overschot is dan ook niet mogelijk geweest.
Overige lasten
Bovenstaande verklaringen geven inhoudelijk weer waar voordelen op de lasten ontstaan. Daarnaast
zijn er nog kleine posten waar over- en onderschrijdingen klein van aard zijn. Deze tellen gezamenlijk
op naar een aanvullend voordelig totaalsaldo van € 98.828.
Toelichting op baten
Bijdragen gemeenten algemeen en projecten
De reguliere bijdragen van de gemeenten liggen volledig in lijn met de begrote bijdragen. Wat betreft
de projecten zijn kleine verschuivingen zichtbaar. De projecten worden namelijk bekostigd vanuit
daadwerkelijk gemaakte kosten. Doordat projecturen niet volledig conform planning verlopen, soms
iets daarboven en soms iets daaronder staan kleine over- en onderschrijdingen.
Overige baten
In 2018 is de post overige baten uitgekomen op een overschot van € 21.000. Dit wordt veroorzaakt
door incidentele baten. Een belangrijk deel daarvan, ongeveer € 17.000 komt op conto van hogere
zwangerschapsvergoedingen die het Sociaal Domein ontvangt van het UWV. Dit komt doordat
gemeenten en dus ook de MER loon doorbetalen en dit gecompenseerd krijgen door het UWV. Bij
commerciële bedrijven vindt deze betaling rechtstreeks plaats tussen medewerker en UWV.
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Toelichting op het resultaat
Het voorlopig resultaat van het programma Sociaal Domein is € 111.633 voordelig. Dit voordelig
saldo wordt veroorzaakt door lagere uitgaven op diverse budgetten. Delen daarvan hebben te maken
met sturing op doelmatigheid, het sociaal domein geeft geen middelen aan opleiding uit waarvan nu
nog niet zeker is of dit veel toevoegt. Anderzijds worden de voordelen veroorzaakt door
ontwikkelingen waar sturing bijna niet mogelijk is: volledig vrijwillig invulling kunnen geven aan het
1KB door werknemers en de zwangerschapsvergoedingen. Het sociaal domein is trots op de behaalde
resultaten binnen de gestelde budgettaire kaders en blijft op zoek naar manieren om ook niet
beïnvloedbare budgetten beter in control te brengen.
Op grond van de vaststellingsovereenkomst van februari 2019 is dit voorlopig resultaat in mindering
gebracht op de gemeentelijke bijdrage zodat het eindresultaat uitkomt op 0. De terugbetaling is
berekend op basis van de bijdrage van de gemeenten in het kader van de begrotingswijziging 2018-5.

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Totaal

€
C
€
€

Bijdrage 2018 SD
1.358.093,00
2.444.134,00
1.397.275,00
5.199.502,00

Resultaat SD
26,1%
29.136
52.468
47,0%
26,9%
30.029
€
111.633
100.0%

%
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5. Programma Bedrijfsvoering
5.1. Inleiding
Dit programma betreft de bedrijfsvoering van het Servicecentrum MER zelf en hetgeen het
Servicecentrum aan bedrijfsvoeringstaken voor de drie deelnemende gemeenten uitvoert.
De afdeling bedrijfsvoering staat voor een mooie uitdaging. In het bedrijfsplan is een ambitieus doel
opgesteld, waar de komende jaren naartoe gewerkt zal worden. Dit zal stapsgewijs gebeuren.
Vanaf 1 juli 2017 is de afdeling bedrijfsvoering formeel aan SC MER toegevoegd en konden we
starten met de opbouw. Het bleek echter een wat ongelukkig tijdstip om te starten met het werven
van mensen voor de nog openstaande vacatures, waaronder een aantal sleutelposities. Het heeft dus
ook enige tijd geduurd, voordat we deze vacatures gevuld kregen. Vanaf 1-1-2018 zijn de meeste
posities ingevuld en hebben we de werkelijke start kunnen maken.
5.2. Wat wilden w e bereiken?
Een goede ondersteuning van de deelnemende gemeenten en het Servicecentrum door uitvoering
van service-, beheer- en adviestaken binnen de bedrijfsvoeringstaken financiën, HRM, informatie &
automatisering en digitale informatievoorziening (DIV).
Daarbij is het uitgangspunt om waar mogelijk de voordelen van samenwerking te realiseren zoals
benoemd in het bedrijfsplan Bedrijfsvoering: kostenbeheersing, kwaliteitsverbetering en klantgericht
werken.
Leidraad zijn de punten opgenomen in het bedrijfsplan Bedrijfsvoering:
D

Procesoptimalisatie volgens lean methodiek

D

Synchronisatie bij inrichten van systemen

D

Samenvoeging en integratie medewerkers, zowel fysiek als qua werkwijzen en cultuur

D

Ontwikkeling competenties en integraal adviseurschap

•

Samenwerking tussen de bedrijfsvoerings-disciplines

D

Samenwerking tussen de MER-disciplines

D

Lerende organisatie

5.3. Wat hebben we er voor gedaan?
Algemeen
Basis op orde
De hoofdopdracht in 2018 voor alle vakgebieden binnen bedrijfsvoering was om de basis op orde te
krijgen. Voor het team Service & Beheer betekende dit m.n. de administratie en registratie op orde,
maar ook optimalisatie en waar mogelijk uniformering van werkprocessen, waardoor een efficiency
slag gemaakt kan worden. Dit is in 2018 gestart, maar zal nog doorlopen t / m 2019.
Voor het team Advies ging het meer om oude taken loslaten en overdragen naar Service & Beheer en
daarvoor in de plaats een ontwikkeling doormaken naar een adviseursrol. Een serieuze
gesprekspartner zijn voor de opdrachtgever. Niet meer voor één gemeente werken, maar in de
breedte inzetbaar zijn (dus voor vier organisaties), betekent een kanteling. In plaats van de indeling
naar gemeente, wordt het werk verdeeld op basis van domein / beleidsterrein. Dit stimuleert de
onderlinge kennisdeling binnen het beleidsterrein en verlaagt de kwetsbaarheid per gemeente. De
voorbereidingen voor de kanteling zijn in 2018 bij Financiën en l&A Advies ingezet en zullen in 2019
daadwerkelijk uitgerold worden.
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Opleiden en trainingen
In 2018 zijn leerkaarten opgesteld, te zien als een eerste aanzet voor een meerjarig opleidingsplan.
Hierbij wordt zowel gekeken naar vakkennis als vaardigheden en kennis van methodieken benodigd
voor het uitvoeren van de eigen functie in beeld brengen.
Als afgeleide hiervan zijn in 2018 voor de diverse vakgebieden in-company basistrainingen
georganiseerd, waarbij zoveel mogelijk op de praktijk is aangesloten. De trainingen zijn afgesloten
met een toets, om zodoende in beeld te hebben waar nog eventuele lacunes zitten waar we wat mee
moeten. Naast vakkennis is er ook aandacht geweest voor o.a. het projectmatig werken en
adviesvaardigheden. De aanpak en uitrol van projectmatig werken binnen Bedrijfsvoering is qua
opleiding, proces en templates afgerond en de brede implementatie en het finetunen hiervan is
voorzien voor 2019.
Ontwikkeltraject Bedrijfsvoering
Het bureau dat de afdeling bedrijfsvoering helpt met de organisatieverandering benadert deze vanuit
de sociotechniek. In dit traject wordt ingegaan op de vier grote veranderingen waar we als
bedrijfsvoering voor staan: het bouwen aan een nieuwe organisatie, andere wijze van organiseren
(zelforganiserende clusters), een verdere professionalisering, en gedrag en cultuurverandering bij
medewerkers & leidinggevenden.
Er is een professioneel kader opgesteld, dat inmiddels MER-breed is overgenomen. Regeltaken
worden lager in de organisatie neergelegd en er is voorzichtig een begin gemaakt met het bedenken
van KPI's en cockpitjes, waar de cluster hun eigen proces mee kunnen sturen. Zo ontwikkelen we
successievelijk steeds meer eigenaarschap en de daarbij behorende verantwoordelijkheid lager in de
organisatie.
Gegevensveiligheid
Het Servicecentrum MER heeft in 2018 een eerste stap gezet naar een integrale werkwijze om de
basis voor Gegevensveiligheid (privacy, informatiebeveiliging) op orde te brengen.
De centrale privacyrollen zijn in 2018 met het benoemen van de Functionaris voor de
Gegevensbescherming (FG) en de Privacy Coördinator (PC) ingevuld. De centrale rol van
informatiebeveiligingsadviseur (CISO) is in 2017 al ingevuld. Gegevensveiligheid is in 2018 qua
formatie wat betreft deze rollen structureel opgenomen in de begroting.
Als onderdeel van integraal management wordt Gegevensveiligheid voor een belangrijk deel in de
individuele processen van de afdelingen, teams en clusters geborgd. In 2018 zijn we daarmee
aangevangen. De daarvoor benodigde decentrale rollen gegevensveiligheid zijn grotendeels
toegewezen.
Door capaciteitsbeperkingen is het echter o.a. niet gelukt om de rol van Information Security
Manager (ISM) bij het cluster Informatie en Automatisering in te vullen. Dit is uitgesteld naar 2019.
Daardoor is Gegevensveiligheid nog geen integraal onderdeel van ontwikkeling en beheer van onze
Informatievoorziening en Automatisering.
Vanuit de afdelingen, teams en clusters worden werkplannen gegevensveiligheid opgesteld. De
uitvoering van deze werkplannen vraagt incidentele en structurele financiële middelen. Deze zijn in
2018 nog niet begroot. Hierdoor zijn voor 2018 geplande activiteiten uitgesteld naar 2019.
De besluitvorming over de inrichting van het netwerkteam gegevensveiligheid voor de 4 MERorganisaties zal in 2019 worden afgerond.
De bestuurlijke en financiële gevolgen van gegevensveiligheidsincidenten zoals datalekken zijn in
2018 acceptabel klein gebleven. Persoonlijke gevolgen van dergelijke incidenten zijn niet bekend.
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UP 2018
Het proces om in nauwe samenwerking met de opdrachtgevers een UitvoeringsProgramma (UP) en
bijbehorende Product en Diensten Catalogus (PDC) vorm te geven, heeft (in mei 2018) geresulteerd
in een door alle partijen geaccepteerde werkversie van het UP 2018 BV.
Teneinde inzicht te verkrijgen in de uit te voeren werkzaamheden en de daaraan gekoppelde
benodigde capaciteit, is in 2018 gestart met het registreren van uren en het rapporteren hiervan aan
het BV MT. Dit heeft geleid tot een betere inschatting van de benodigde capaciteit en duidelijke
verbetering m.b.t. de discussies rondom het bepalen van de voor het uitvoeren van de in de diverse
PDC's genoemde taken, benodigde capaciteit.
Managementinformatie
In 2018 is een aanzet gemaakt om te komen tot management informatie. Momenteel loopt er
binnen bedrijfsvoering een pilot met het HR dashboard en Topdesk rapportage. Begin 2019 hopen
we deze voor de vier organisaties uit te rollen.
HRM
HRM is in 2018 gestart met het in kaart brengen van de kansen en mogelijkheden die HRM de klant
kan bieden (toegevoegde waarde). In het verlengde hiervan is gestart met het in kaart brengen van
de rolduidelijkheid binnen het team zodat het team optimaal kan worden ingericht en daarmee de
klant beter kan worden gefaciliteerd. Dit traject loopt in 2019 door.
In 2018 kwam het zwaartepunt te liggen op beheer en uitvoering van HRM processen,
managementadvies en beleid. Met betrekking tot beleid gaat het dan hoofdzakelijk over organisatie
overstijgend beleid, zoals bijvoorbeeld op het gebied van arbobeleid.
Met betrekking tot procesoptimalisatie is er in 2018 gestart met een pilot binnen het Servicecentrum
t.a.v. het proces instroom. Als de pilot slaagt, is het de bedoeling de nieuwe werkwijze ook in de
andere drie organisaties te implementeren. Het proces door- en uitstroom is in het 4e kwartaal van
2018 LEAN uitgewerkt. De pilot zal doorlopen tot in 2019.
Een andere pilot die in 2018 binnen bedrijfsvoering heeft gedraaid is die van het dashboard HRM. Na
evaluatie zal deze begin 2019 uitgerold worden binnen de vier organisaties, (zie ook
managementinformatie)
Een belangrijk item waar HRM in 2018 mee te maken heeft gekregen is de AVG. Er is een
projectgroep opgericht welke een uitgebreide inventarisatie en voorbereiding heeft gedaan op alles
wat er binnen HRM zal moeten worden uitgerold en opgepakt. Dit zal in 2019 geïmplementeerd
worden.
Documentaire Informatie Voorziening
Het niet tijdig starten met het formuleren van een duidelijke visie op Digitale Informatievoorziening
en de projectenkalender DIV heeft als resultante dat op het moment dat Zaakgericht Werken live
ging, de medewerkers van DIV nog niet in staat waren hier optimaal (pro) actief op in te spelen.
Hiertoe is eind 2017 gestart met een vakinhoudelijke bijscholing voor alle DIV medewerkers en zijn er
halverwege 2018 assessments gedaan om te bepalen waar de kracht en kunde van de medewerkers
zit, gezien de grote omslag die er gemaakt moet worden (van papieren archief naar digitaal
klantgericht werken). Bij het opstellen van het bedrijfsplan is onvoldoende rekening gehouden met
het feit dat een aantal medewerkers niet of slechts met veel moeite en begeleiding in staat zal zijn
om de omslag te maken naar de nieuwe werkwijze. Het werken met een zaaksysteem, waarbij DIV
medewerkers veel meer proactief richting de klant zullen moeten acteren en waarbij goede
computervaardigheden essentieel zijn, vergt andere competenties dan het werken met papieren
dossiers.
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Om de processen te optimaliseren is gestart met het onder de loep nemen van het postproces via de
Lean-methodiek; momenteel bevinden we ons in een afrondende fase en wordt in 2019 dit proces
heringericht waarbij de verwachting is dat we een goede slag kunnen maken, mits de organisaties
hier collectief aan meewerken.
2018 heeft grotendeels in het teken gestaan van het verlenen van ondersteuning bij het verder
invoeren en optimaliseren van Zaakgericht werken. Inmiddels zijn de organisaties Roerdalen,
Omgevingsdienst, Bedrijfsvoeringen en Echt-Susteren live en staan Sociaal Domein en Maasgouw
voor 2019 gepland.
Ook heeft het wegwerken van archiefachterstanden van o.a. Maasgouw, Omgevingsdienst en Sociaal
Domein, het project E-depot in Echt-Susteren en de extra aanvragen vanuit de Omgevingsdienst veel
capaciteit vanuit DIV gevraagd.
Financiën
Het cluster Financiën afgelopen jaar voornamelijk bezig geweest met het opleveren en verbeteren
van de totstandkoming van de diverse planning & control producten (jaarrekening, begroting) en het
harmoniseren van een aantal administratieve processen.
De nadruk lag zoals al eerder aangegeven op het op orde brengen van de basis. Hiertoe behoorde de
migratie van de financiële pakketten, de invoering van de vpb, p&c verbeteringen die voor de
budgethouders, adviseurs, specialisten en financieel beheer verlichting impliceren. In 2018 is er
voorzichtig een start gemaakt met het nader invullen van de adviesrol, o.a. door maandelijks aan te
schuiven bij de budgethouder en deze van de juiste informatie te voorzien en te adviseren over
financiële managementvraagstukken o.b.v. door Service & Beheer te genereren
managementgegevens.
l&A
De benodigde formatie voor l&A Service & Beheer is gebaseerd op het reguliere beheer en
onderhoud. Uitgangspunt daarbij is geweest om de ondersteuning die vanuit automatisering
gewenst is op het gebied van projecten en/of extra wensen op het moment dat het gaat spelen,
wordt doorgerekend en apart wordt doorbelast aan de opdrachtgever(s).
Onderzoek naar en verbetering van Service Desk (betreffende alle disciplines van BV) is uitgevoerd en
heeft o.a. geleid naar implementatie van TopDesk en opstellen van SLA voor ICT. Verdere acties en
verbeteringen voortvloeiend uit het onderzoek, worden in 2019 vormgegeven.
Migratie bedrijfsvoering en invoering en uitrol Zaakgericht Werken
In het eerste halfjaar 2018 is de afdeling bedrijfsvoering geheel gemigreerd naar één werkomgeving.
Dit is een voorwaarde om de slag te kunnen maken naar een efficiëntere en meer uniforme
werkwijze. In verband met de werkzaamheden rondom de jaarrekening is de migratie van financiën
naar het tweede kwartaal doorgeschoven. De andere onderdelen binnen bedrijfsvoering zijn in het
eerste kwartaal gemigreerd.
Projectenkalender l&A
Om de inrichting van de l&A omgeving van het Servicecentrum MER en de drie deelnemende
gemeenten vorm te geven is de projectenkalender 2015-2016 (meerjarige projecten) opgesteld. De
projectenkalender omvat voor 2018 nog zeven projecten. In onderstaande tabel wordt een beknopte
toelichting op de voortgang van de projecten gegeven.
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Tabel: Voortgang l&A Projectenkalender
Project (incl. nummer)
5. Zaakgericht Werken MER SD

2015-2016
Omschrijving
Door een scope-wijziging (verplicht gebruik van de
Servicebus) in combinatie met capaciteitsproblemen
bij DIV, Functioneel beheer en afdeling SD, is de
livegang vertraagd. Oplevering staat gepland voor
Q1/Q2 2019.
In 2018 zijn we gestart met de voorbereidingen voor
7. Zaakgericht Werken MER Gemeenten
de implementatie van ZGW. Door de
verhuizing/verbouwing en reorganisatie wordt dit
pas in 2019 afgerond. Implementatie van ZGW in
Echt-Susteren is in 2018 afgerond. Aanvullend wordt
voor 2019 BBP opgepakt. Implementatie van JKC is
op verzoek van Roerdalen uitgesteld tot in 2019.
Dit project wordt gelijktijdig met de invoering van
8. Inrichten KCS MER frontoffices
project ZGW opgepakt.
In 2018 is de implementatie bij gemeente Roerdalen,
9. Aanbesteding Telefonie
Bedrijfsvoering, Sociaal Domein en gemeente EchtSusteren uitgevoerd en afgerond. Eind 2018 bevindt
zich het project in de nazorg fase en wordt de
overdracht naar de beheerorganisatie voorbereid.
In 2018 zijn de voorbereidingen gestart voor het
14. Migratie ICT infra naar de MER omgeving
samenbrengen van de ICT omgevingen tot één
omgeving. De migratie naar de MER-omgeving stond
als eerste gepland voor Maasgouw in combinatie
met de verhuizing/verbouwing. Problemen met de
performance van de MER-omgeving hebben ertoe
geleid, dat dit project on-hold is gezet. In 2018 zijn
voorbereidingen gedaan om dit probleem op te
lossen. Daarna wordt dit project weer verder
opgepakt.
15. Samenvoeging Financiële Toepassing

17. Realisatie verdieping MER informatiearchitectuur

In 2018 is de technische migratie van K2F afgerond.
Alle medewerkers kunnen nu vanaf iedere werkplek
de 4 omgevingen benaderen, is technisch gezien
afgerond.
De harmonisatie van de financiële applicatie wordt
door de vakafdeling zelf opgepakt.
Livegang en overdracht vinden plaats in 2019. De
afdeling SD, voor wie het gebruik van de Enterprise
Servicebus een harde eis is, wil vooraf een stresstest laten uitvoeren.

DIV projectenkalender
De meeste geplande projecten zijn inmiddels afgerond of in concept gereed. De afhankelijkheid van
het zaakgericht werken heeft soms parten gespeeld. Dat zien we ook terug in de plateauplanning: we
gingen er bij aanvang vanuit dat het zaakgericht werken sneller ingevoerd zou zijn. Ook weten we
inmiddels dat het besluitvormingstraject binnen de MER zeer tijdrovend is.
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Tabel: Voorgang DIV

projectenkalender

Project

Oorspronkelijke
planning

Nieuwe planning

Status - Toelichting

DIV processen op orde

Januari 2017 t / m juni
2017

2018 - 2019

Looptijd is (deels) afhankelijk van de
uitrol van het ZGW.
Processen en werkinstructies zijn in
concept uitgewerkt. Optimalisatie en
uniformering opgestart om te komen
tot 'handboek soldaat'.
Werken in verschillende omgevingen
maakt het uniformeren complicerend
en tijdrovend.
O.b.v. de lean-filosofie is het
postproces uitgewerkt en zal mogelijk
aanpassingen tot gevolg hebben.
Verwachting begin maart oplevering.

Opstellen besluiten
informatiebeheer en
archiefverordeningen

Januari 2017 t / m
april 2017

DIV heeft de
stukken
aangeleverd bij de
MER-organisaties.
Besluitvorming
loopt

Conceptversies van
archiefverordeningen en besluiten
informatiebeheer zijn opgesteld en
aangeleverd bij de 4 organisaties.
Maasgouwen servicecentrum hebben
het besluit en de verordening
vastgesteld, in Roerdalen en EchtSusteren volgt dit zodra het voor de
gemeenteraad geagendeerd is.

Inrichten digitaal archief
SC MER

Januari 2017 t / m juni
2017

2018 - 2019

Hangt samen met invoering en
vaststelling van de archiefverordening
- beheerbesluit en vervangingsbesluit
en afhankelijk van volledige invoering
JOIN binnen SC MER.

Huisvesting DIV

April 2017 t / m juni
2017

2019

Centraal huisvesten van post en
registratie heeft nadrukkelijk
aandacht. Afhankelijk van uitkomsten
lean sessie postproces.

Verhuizing Maasgouw

April 2017 t/m juni
2017

Terugverhuizing in
2018

Eind 2018 is archief vanuit Stein weer
terug naar eigen archief in Maasgouw
gebracht. Heeft enige achterstand
opgeleverd die in 2019 verder moet
worden weggewerkt.

Invoeren selectielijst
2017

Maart 2017 t / m juni
2017

2018 - 2019

Er is een plan voor de invoering
gemaakt. Functioneel beheer is op de
hoogte. Implementatie loopt gelijk
met JOIN.
Voor de overgangsperiode tussen 1
januari en ingebruikname JOIN zijn
afspraken gemaakt.
Alle archiefmedewerkers hebben
inmiddels training gevolgd via VHIC

Handboek vervanging
OD en SD

Januari 2017 t / m juni
2017

Concept gereed

Handboeken zijn in concept gereed
maar is afhankelijk van vaststellen
archiefverordening en beheerbesluit.

Wegwerken
achterstanden SD

Januari 2017 t / m juni
2017

Loopt

Achterstand blijft stabiel. Wordt
definitief weggewerkt na livegang SD.
Monitoring en rapportering zal
wekelijks plaatsvinden.
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Project

Oorspronkelijke
planning

Nieuwe planning

Status - Toelichting

Opstellen kwaliteitsplan
DIV

Juli 2017 t / m oktober
2017

2018 - 2019

Het kwaliteitshandboek is begin 2018
in concept opgeleverd en er wordt
mee gewerkt. Actualisatie staat
gepland voor l kwartaal 2019 waarna
het handboek formeel vastgesteld kan
worden.
e

Kwaliteitssysteem

Nov 2 0 1 7 - d e c 2018

Loopt

Kwaliteitshandboek wordt
geactualiseerd en verder uitgebreid
met werkinstructies, controles en
rapportages en is afhankelijk van
actualisatie en vaststellen handboek
DIV.

Ontwikkelen digitale
vaardigheden: digitale
dossiervorming

Sep 2017 - mei 2018

Loopt

Afstemming over nieuwe digitale
werkwijze voor DIV en behandelaars
van zaken voor die organisaties waar
implementatie van JOIN al heeft
plaatsgevonden.
Loopt volgens planning ZGW in nauwe
samenspraak tussen functioneel
beheer, div specialisten en MERorganisaties.
Het ontwikkelen van digitale
vaardigheden bij het werken aan en
vormen van digitale dossiers door de
organisatie(s) moet nadrukkelijk
aandacht krijgen vanuit lijn
management.

Voorbereiden
maandelijkse rapportage
+ termijnafhandeling

Sep 2 0 1 7 - n o v 2017

In concept
afgerond

Bestaande rapportages zullen verder
geoptimaliseerd worden. Loopt
volgens planning ZGW in nauwe
samenspraak tussen functioneel
beheer, div specialisten en MERorganisaties.
Het correct gebruik van JOIN door alle
medewerkers moet nadrukkelijk
aandacht krijgen vanuit lijn
management.

Handboek vervanging
organisatie breed
voorbereiden

Sep 2 0 1 7 - m r t 2018

2019

De handboeken vervanging voor alle 4
de organisaties zijn in concept gereed
conform planning.
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5.4. Wat heeft het gekost?
Tabel: Specificatie van baten en lasten
BEDRIJFSVOERING

Begroting 2018

Begroting 2018 na

voor wijziging

wijziging

Verschil
Realisatie 2018

raming/realisatie

LASTEN

Bedrijfsvoering Algemeen

Loonkosten bedrijfsvoering

6.681.955

5.551.668

6.813.668

-131.713
0

261.079

Overige personeelskosten en opl.

0

Flexibele schil vanaf 2019

415 000

415.000

340.415

6.227.747

7.096.955

7.154.083

-57.128

Applicaties onderhoud+beheer

297.000

455.790

621.612

-165.822

LAN Onderhoud

453.000

491.500

335.116

156.384

14.800

14.800

8.854

5.946

9.000

9.000

27.237

-18.237

WAN Verbindingen

542.000

542.000

154.100

387.900

Leasekosten

614.000

614.000

545.647

68.353

Implementaiebudget 2017 en ?018
Totaal Algemeen
Bedrijfsvoering l&A

LAN Beheer
LAN Aanschaf

l&A projectenkalender 2017/2018

1.078.500
39.000

Structurele kosten PK 2.0
Div projectenkalender

532.427

WAN Telekom

90.000

90.000

373.637

214.312

159.325

51.153

-51.153

Diverse/supplies
37.500

37.500

23.701

13.799

197.160

197.160

248.327

-51.167

12.988

12.988

3.814.387

2.838.375

2.333.047

10.042.134 C

9.935.330 €

9.487.130

Deel bijdrage Maasgouw

2.584.651

3.002.706

2.914.022

-88.684

Deel bijdrage Echt-Susteren

3.400.090

3.922.482

3.689.508

-232.974

Deel bijdrage Roerdalen

2.499.819

2.856.568

2.730.026

-126.542

Achterstanden archief (Maasgouw)

55.000

55.000

Transitiebudget

15.500

15.500
9.404.056 £

Digitale Informatie Voorziening
Financien
1) x rbe asting B&O
Totaal l&A
TOTAAL LASTEN BV

1

€

505.328
€

448.200

BATEN
Bijdrage gemeenten

415.000

Implementatiebudget

1.117.500

l&A projectenkalender 2017/2018

TOTAAL BATEN BV

C

10.017.060

e

9.852.256 €

SALDO VAN BATEN EN LASTEN BV

€

-25.074

e

-83.074 C

-83.074

25.075

25.075

74.500

74.500

16.501 £

16.501

•
-448.200

RESUL TAA TBES TEMMING 2018
Reserve leaselasten

25.075

Reserve ICT zaaksysteem
GEREALISEERD RESULTAAT

€

1

e

0

ü
c

Toelichting
Op de loonkosten bedrijfsvoering is sprake van € 131.000 hogere lasten. Dit wordt grotendeels
veroorzaakt door veel openstaande vacatures, langdurig ziekteverzuim (invulling door inhuur) en een
aantal medewerkers dat inmiddels bovenformatief is. De kosten van deze laatste groep worden deels
opgevangen door het overschot op het implementatiebudget van € 75.000, waardoor er per saldo
onderaan de streep nog een tekort van € 57.000 is.
Uit de cijfers is te herleiden dat er een overschot op de reguliere l&A budgetten van € 448.200 is. Dit
wordt grotendeels veroorzaakt doordat het begrote bedrag is gebaseerd op de structurele kosten die
voortvloeien uit de projecten van projectenkalender 2015-2016, met name project 14 "Migratie ICT
infra naar de MER omgeving". Aangezien dit project nog doorloopt in 2018-2019, is
VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
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er een overschot op posten zoals leasekosten (€ 68.000), WAN verbindingen (€ 388.000), LAN
onderhoud (€ 156.000), WAN Telekom (€ 159.000) en een overschrijding op applicaties onderhoud
(€ 165.000) en diverse/supplies (€ 51.000).
Onderstaand wordt hier nog een uitgebreidere toelichting op gegeven:
D

LAN Onderhoud: Hierop worden licenties geboekt van onder andere Microsoft en Oracle
m.b.t. werkplekken en servers. Omdat de gemeenten nog beschikken over hun eigen ICT
omgeving en deze nog niet is gemigreerd naar de ICT omgeving van het Servicecentrum MER
is uitbreiding van deze licenties (nog) niet volledig gerealiseerd.

•

Leasekosten: Op deze posten worden de structurele lasten van investeringen in hard- en
software geboekt. Omdat de gemeenten nog beschikken over hun eigen ICT omgeving en
deze nog niet is gemigreerd naarde ICT omgeving van het Servicecentrum MER is uitbreiding
van hard- en software (werkplekken, servers, netwerkapparatuur) nog niet volledig
gerealiseerd.

•

WAN verbindingen: Hierop worden de verbindingen geboekt die noodzakelijk zijn voor het
functioneren van de gezamenlijke ICT omgeving van het Servicecentrum MER. Zodra de ICT
omgevingen van de gemeenten worden gemigreerd naar de ICT omgeving van het
Servicecentrum MER worden de verbindingen hierop aangepast/uitgebreid. Daarnaast is er
een forse besparing gerealiseerd omdat de aanbesteding van de glasvezelverbinding
gunstiger is uitgevallen dan begroot.

•

Applicaties onderhoud: Hierop worden de onderhoudskosten (support en onderhoud)
geboekt van applicaties van de Omgevingsdienst, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering.

0

WAN Telecom (telefonie): Hierop worden de kosten m.b.t. het telefonie project geboekt. De
Het overschot op de post WAN-telecom wordt veroorzaakt door de latere uitrol van het
telefonieproject binnen de gemeenten (Maasgouw januari 2018, Roerdalen juni 2018 en
Echt-Susteren oktober 2018).

Toelichting op het resultaat
Het voorlopig resultaat van het programma Bedrijfsvoering is € 448.200 voordelig. Op grond van de
vaststellingsovereenkomst van februari 2019 is dit voorlopig resultaat in mindering gebracht op de
gemeentelijke bijdrage zodat het eindresultaat uitkomt op 0. Voor wat betreft de teruggave wordt
deze berekend op basis van de in 2018 per gemeente betaalde bijdrage; hierbij is het onderdeel
WAN-telecom apart berekend.
Het project WAN-telecom (telefonie) is operationeel gefaseerd uitgevoerd. De teruggave wordt op
basis van de afwijkende verdeelsleutel berekend.

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Totaal

Telefonie
Maasgouw
Echt-Susteren
Roe rdalen
Totaal

€
€
€

Bijdrage 2018 BV
3.002.706,00
3.922.482,00
2.856.568,00
9.781.756,00

Inbreng
€
€
€
€

116.201,(X)
156.180,00
101.256,00
373.637,00

%
30,7%
40,1%
29,2%
100,0% €

Operationeel
1-1-2018
1-10-2018
1-6-2018

Resultaat BV
88.685
115.839
84.352
288.876

Gereailiseerd
116.201,00
39.045,00
59.066,00
€214.312,00

Teruggave
0,00
117.135,00
42.190,00
€159.325,00
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6. Programma Bestuur & Organisatie
6.1. Inleiding
Dit programma betreft de ondersteuning van het bestuur en de organisatie. De concernstaf is het
organisatieonderdeel dat aan dit programma is gekoppeld.
6.2. Wat wilden we bereiken?
Professionele ondersteuning van het management, de directie, het Dagelijks Bestuur (DB) en het
Algemeen Bestuur (AB) op het gebied van besluitvorming, strategische advisering, planning en
control. Professionele ondersteuning van het management, de directie. Het DB, en het AB bij de
organisatieontwikkeling strategie, (organisatie)structuur, systemen, personeel, vaardigheden en
managementstijl) van het Servicecentrum MER als geheel. Een goede ondersteuning van de
Ondernemingsraad (OR).

6.3. Wat hebben we daarvoor gedaan?
We zorgden voor:
a. secretariële en administratieve ondersteuning voor managementteam, directie, stuurgroep, DB
en AB en voor hun besluitvorming;
b. advisering aan managementteam, directie, stuurgroep, DB en AB over besluitvorming, P&C
cyclus,
c. aansturing, advisering en coördinatie van de uitvoering van de ontwikkelagenda van het
Servicecentrum MER: in 2018 is vormgegeven aan de ontwikkelagenda van het Servicecentrum
volgens de werkkalender; het project dienstverlening is afgerond, conferenties over
samenwerkingsthema's zijn uitgevoerd, de voorbereidingen voor een O-meting van de
ontwikkeling op basis van de OOM methodiek zijn afgerond,
d. secretariële ondersteuning voor de OR;
e. controle van jaarrekening en jaarverslag;
f. interne communicatie;
g- algemene juridische ondersteuning;
h. inkoopadvies;
i.

J-

inwinning integraal fiscaal advies (BTW/Vpb); daarnaast is in 2018 de aangifte Vpb 2016 MER
ingediend met een belastbaar bedrag van nihil. Wel is in de aangifte gebruik gemaakt van de
optie tot 'expliciete standpuntbepaling'. Hierin is aangegeven dat de MER graag met de
belastingdienst in overleg treedt ten aanzien van de fiscale positie.
Het opdrachtgeverschap bedrijfsvoering voor het Servicecentrum MER is in 2018 overgedragen
aan de afdeling bedrijfsvoering.
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6.4. Wat heeft dat gekost?
Tabel: specificatie van baten en lasten
voor wijziging
Bestuur & Organisatie
Algemeen

Accountantskosten
Fiscaliteiten
Communicatie
Huur huisvesting Heel
Loonkosten Bestuuren Organisatie

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

TOTAAL BATEN B&O

na wijziging

Realisatie 2018 raming/realisatie

5.000
210.000
150.110

15.000
15.000
10.200
210.000
227.023

15.000
8.457
1.285
210.000
245.466

380.110 C

477.223 C

480.208 €

262.815
70.861
46.434

280.956
95.285
62.018
38.964

281.884
96.530
62.830
38.964

928
1.245
812

380.110 C

477.223 €

480.208 €

2.985

15.000

C

TOTAAL LASTEN B&O
Bijdrage gemeenten

Verschil

Begroting 2018 Begroting 2018

BESTUUR EM ORGANISATIE

0
6.543
8.915
1!

-18.443
-2.985

GEREALISEERD RESULTAAT

De indirecte kosten betreffen de loonkosten voor de ondersteuning van management, directie,
stuurgroep, DB, AB en OR en overige personeelskosten en opleiding ten aanzien van voornoemde
ondersteuning.
Deze post bestaat uit de post salarissen en post tijdelijk personeel. Op deze post zijn daarnaast de
niet begrote kosten geboekt voor de ondernemingsraad, verzekeringen en de applicatie voor de
salarisadministratie.
Toelichting op het resultaat
De directe kosten zijn verdeeld over:
D

de kosten voor de wettelijk verplichte accountant voor de controle van de jaarrekening en
het jaarverslag;

D

communicatie (middelen, geen mensen);

D

huur van huisvestingslocaties van het organisatieonderdeel Omgevingsdienst, waarbij wordt
opgemerkt dat de drie gemeenten afhankelijk van het project "gesloten beurzen"
huurovereenkomsten zullen afsluiten voor de huisvesting van onderdelen van het
Servicecentrum MER.

D

De kosten voor capaciteit ten behoeve capaciteit voor inkoopadvisering worden gedragen
door de gemeenten, volgens de gemaakte afspraken bij het gesloten beurzen principe.
Het voorlopig resultaat van het programma BO is € 2.985 nadelig. Op grond van de
vaststellingsovereenkomst van februari 2019 is de gemeentelijke bijdrage verhoogd zodat het
eindresultaat uitkomt op 0.
Bijdrage 2018 BO
Maasgouw

€

Echt-Süsteren
Roerdalen

€
€

Totaal

€

%
70.956,00
95.285,00

62.018,00
228.259,00

31,1%
41,7%

Resultaat BO
-928

27,2%
100,0% €

-1.245
-812
-2.985
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7. Paragrafen
In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn de volgende paragrafen van de begroting en de
jaarrekening verplicht gesteld (indien relevant). In de paragrafen worden de beheersmatige taken
van de organisatie verder uitgewerkt. Aldus wordt verslag gedaan over relevante ontwikkelingen van
bepaalde ondersteunende taken. De verplichte paragrafen zijn:
•
Bedrijfsvoering;
•
Weerstandsvermogen;
•
Onderhoud kapitaalgoederen en
•
Financiering.
De paragrafen verbonden partijen, grondbeleid en lokale heffingen zijn niet relevant voor het
Servicecentrum MER. Servicecentrum MER is voor de deelnemende gemeenten een verbonden
partij, maar beschikt zelf niet over verbonden partijen waarover verantwoording dient te worden
afgelegd. Het grondbeleid maakt deel uit van de kerntaken van de gemeenten en voor de uitvoering
van de lokale heffingen (incl. invordering) wordt gebruik gemaakt van de diensten van BsGW.
7.1. Paragraaf bedrijfsvoering
Inleiding
Het Servicecentrum MER is een uitvoeringsorganisatie met als missie: "Professionals in Service
dichtbij."
In de planning en control producten van het Servicecentrum MER hebben alle organisatie
onderdelen: Omgevingsdienst, Sociaal Domein, Bedrijfsvoering en Bestuur en Organisatie, hun eigen
programma. Deze programma's bestaan grotendeels uit lasten en baten met betrekking tot
personeel. Er zijn nagenoeg geen inhoudelijke lasten en baten.
De afdeling Bedrijfsvoering levert advies en service en beheer inzake HRM, financiën l&A en DIV aan
de drie gemeenten én aan het Servicecentrum. Het begrotingsprogramma van bedrijfsvoering
bestaat naast de lasten en baten met betrekking tot het personeel ook uit de inhoudelijke kosten op
het gebied van informatisering en automatisering. Hierover is gerapporteerd in het programma
bedrijfsvoering.
Deze paragraaf spitst zich toe op de bedrijfsvoering van het Servicecentrum MER als geheel.
Missie: Professionals in Service dichtbij
In 2017 hebben we onze missie: professionals in service dichtbij bepaald. We werken iedere dag
opnieuw aan onze missie. De smiley in professional staat voor het werken met plezier. In het
Servicecentrum streven we ernaar dat de professionals ruimte krijgen en creëren om innovatief,
efficiënt en effectief hun werk te doen.
Onze medewerkers verlenen namens de drie gemeenten service aan de inwoners, en aan de
collega's van de drie gemeenten én aan de collega's van het Servicecentrum. Zij doen dit dichtbij, wat
betekent dat ze betrokken en goed bereikbaar opereren, daarbij gebruik makend van de
verschillende kanalen.
De ontwikkeling, doorontwikkeling en innovatie in het Servicecentrum staat steeds in het licht van
het bereiken van onze missie.
Sturing
Het Servicecentrum MER heeft een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur en een directie. Het
Algemeen Bestuur bestaat uit de drie colleges van Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen. De leden
van het Algemeen Bestuur wijzen uit hun midden één lid per gemeente aan om zitting te nemen in
het Dagelijks Bestuur.
Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 is er een nieuw Algemeen Bestuur aangetreden. In
de juli vergadering hebben de AB-leden uit hun midden de DB leden aangewezen; mevrouw de BoerVOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
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Beerta en de heren Hessels en Strous vormen opnieuw het Dagelijks Bestuur. De heer Strous is
aangewezen als voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur.
De directie van het Servicecentrum MER bestaat uit de gemeentesecretarissen van de drie
gemeenten. De portefeuilles Omgevingsdienst, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering zijn verdeeld over
de drie directieleden.
Eind 2018 heeft het Algemeen Bestuur de opdracht vastgesteld om de doorontwikkeling van het
Servicecentrum MER te versnellen. Doel van deze versnelling is dat het Servicecentrum MER vanaf
2020 toekomstbestendig is. Dit betekent dat het Servicecentrum opereert voor minder meerkosten
ten opzichte van de situatie dat iedere gemeente de taken afzonderlijk zou uitvoeren. Ook een
evaluatie van de governance structuur maakt onderdeel uit van de opdracht.
Het management van de drie afdelingen stuurt op resultaat. Afspraken over de op te leveren
resultaten worden jaarlijks vastgelegd in drie uitvoeringsprogramma's: Omgevingsdienst, Sociaal
Domein en Bedrijfsvoering. Dit zijn afspraken over de producten en diensten die de gemeenten
willen afnemen van het Servicecentrum. Deze afspraken komen tot stand na intensief overleg met de
drie opdrachtgevende gemeenten. Wanneer deze afspraken ook tot aanvullende dienstverlening
omvatten, leidt dit tot een begrotingswijziging.
Voor het onderdeel Bedrijfsvoering omvat dit uitvoeringsprogramma ook de uitvoeringstaken voor
het Servicecentrum MER zelf.
In 2018 hebben naast de afdeling Omgevingsdienst, ook de afdelingen Sociaal Domein en
Bedrijfsvoering met een uitvoeringsprogramma gewerkt.
Huisvesting
De huisvesting en de facilitaire ondersteuning van het Servicecentrum worden verzorgd door de drie
gemeenten. Afdeling Sociaal Domein en de concernstaf in Echt-Susteren, de afdeling
Omgevingsdienst in Maasgouw en de afdeling Bedrijfsvoering in Roerdalen. In 2018 is de afdeling
Omgevingsdienst verhuist van de locatie in Heel naar de locatie in Maasbracht.
Overige bedrijfsvoeringstaken
Communicatie en juridische ondersteuning voor het Servicecentrum worden vanaf 1 januari 2018
niet meer door de gemeenten uitgevoerd onder de noemer gesloten beurzen principe. Deze taken
zijn zoveel als mogelijk opgevangen door de concernstaf en door de afdelingen.
Ten aanzien van de organisatie inkoop en verzekeringen, is in 2018 een advies afgerond. Hierover
heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden.
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Personeel
Onderstaand treft u een aantal overzichten aan met HRM kengetallen uit 2018.
Tabel: HRM-kengetallen
Kengetallen MER t.b.v. jaarrekening 2018

Tabel: Personeel 2018

Formatie in fte Gerealiseerde
31/12/2018

Afdeling

loonsom 2018

66,4 €

Omgevingsdienst

4.142.667

Sociaal Domein

60,5 €

4.362.279

Bedrijfsvoering

83,67 €

5.109.368

2,22 €

178.745

212,79 €

13.793.059

Bestuur en organisatie
Totaal Servicecentrum MER

Tabel: ziekteverzuim 2018 Verzuimpercentage

Afdeling

Ziekmeldings-

Gemiddelde

frequentie

verzuimduur
15,27

Omgevingsdienst

6,03%

1,15

Sociaal Domein

5,59%

1,29

12,38

Bedrijfsvoering

7,65%

1,12

20,12

Bestuur en organisatie

0,00%

0

0

Totaal Servicecentrum MER

6,45%

1,17

16

Tabel: ontwikkeling gemiddeld
2015

2,89%

2016

3,57%

2017

7,77%

2018

6,45%

Tabel: ontwikkeling personeelbestand
2015

66,36

2016

120,36

2017

255,41

2018

276,06

Interne controle
Voorafgaand aan de jaarrekeningcontrole zijn de materiële processen geanalyseerd en vastgelegd.
Daarbij zijn de (proces)risico's geïnventariseerd en de getroffen beheersmaatregelen beschreven. De
vastgelegde administratieve organisatie per proces vormde het vertrekpunt voor de interne controle
2018. Er zijn geen materiële bevindingen gebleken uit de gecontroleerde processen: salarissen,
crediteuren en aanbestedingen.
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7.2 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheer
Kaders voor risicomanagement
In juli 2017 zijn de kaders voor risicomanagement vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De risico's
in het Servicecentrum worden enerzijds veroorzaakt door exogene ontwikkelingen, zoals een
toename van de vraag en liggen anderzijds aan de bedrijfsvoerings-kant. Risico's als gevolg van
beleidskeuzes en gemeentelijke projecten maken geen onderdeel uit van het risicomanagement van
het Servicecentrum MER.
In de kaders voor risicomanagement is ook het risicomanagementproces vastgelegd. Dit proces
maakt onderdeel uit van de planning en control cyclus in het Servicecentrum MER. Risico-identificatie
en risico-classificatie zijn belangrijke onderdelen van dit proces. Dit gebeurt met behulp van de kansen gevolg-klassen uit de onderstaande tabel.
Gevolg-klassen

Kans-klassen
Hoe
waarschijnlijk
is het dat het
risico zich zal
voordoen?

Gemiddelde

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

Verwachte financiële
omvang

Gemiddelde

Klein

1-40%

20%

Zeer laag

<€ 25.000

€ 12.500

Gemiddeld

40-60%

50%

Laag

€ 25.000 - € 100.000

€62.500

Groot

60-95%

80%

Gemiddeld

€ 100.000 - € 500.000

€ 300.000

Hoog

€ 500.000 - € 1000.000

€ 750.000

Zeer hoog

>€ 1000.000

€ 1.500.000

Het weerstandsvermogen bevat alle middelen en mogelijkheden waarover het Servicecentrum MER
beschikt, om de gevolgen van niet begrote kosten te dekken zonder dat dit leidt tot aanpassing van
het bestaand beleid.
Hierbij zijn twee elementen belangrijk:
Hoeveel middelen zijn nodig om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen? Dit noemen
we de benodigde weerstandscapaciteit.
Hoeveel middelen zijn beschikbaar om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen? Dit
noemen we de beschikbare weerstandscapaciteit.
Weerstandsvermogen^ Beschikbare weerstandscapaciteit
Benodigde weerstandscapaciteit

= 1,0 < 1,4

1

Het Algemeen Bestuur heeft gekozen voor een weerstandsvermogen met de waardering
'voldoende'. Een uitkomst van 1,0 betekent dat de organisatie precies genoeg geld heeft om de
risico's financieel af te dekken. Er wordt niet geopteerd voor een hogere waardering omdat dit zou
1

Waarderingstabel ten behoeve van het weerstandsvermogen; > 2,0 uitstekend, 1,4<2,0 ruim voldoende, 1,0 <
1,4 voldoende, 0,8 < 1,0 matig, 0,6 < 0,8 onvoldoende en, 0,6 ruim onvoldoende.
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impliceren dat de gemeenten een te hoog deelnamebedrag betalen. Het beleid in de kaders
risicomanagement, zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur in juli 2017, zal worden toegepast
vanafde begroting 2019.
Begroting en jaarverslag 2018
In de begroting 2018 is in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheer een opsomming
gemaakt van de risico's. Deze risico's zijn destijds niet gekwantificeerd. De kaders voor
risicomanagement waren nog niet vastgesteld en zijn daarom nog niet toegepast in de begroting
2018.
In onderstaande tabel zijn de risico's voor 2018 alsnog achteraf gekwantificeerd. Vervolgens is
aangegeven of dit risico zich al dan niet heeft voorgedaan. Dus de risicoscores kun je niet optellen,
sommige risico's hebben zich niet voorgedaan. De risico's die zich wel hebben voorgedaan en die
financiële consequenties hadden (bijv. ziekteverzuim) hebben we opgevangen met
begrotingswijzigingen en zijn dus niet ten laste van de algemene reserve gebracht. In 2018 is geen
beroep gedaan op de algemene reserve.
Risico in de begroting 2018

Beheersmaatregelen in 2018

Kans

Impact

Algemene risico's
groot

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

- Management heeft veel
aandacht voor individuele
medewerker, bijv. door
periodieke gesprekken;
- Opvangen verzuim door
herverdeling van taken en
prioritering in afstemming
- Inzet van extra middelen
(begrotingswijzigingen) voor de
inhuur van extra capaciteit.

De bedrijfsvoering van de afdelingen is
afhankelijk van o.a. de uitvoering van de
projectenkalender en de ondersteuning
door l&A (incl. Documentaire
informatievoorziening), financiën en
HRM.
Knelpunten in bedrijfsvoering waardoor
het primaire proces en de benodigde
sturingsinformatie onder druk komt te
staan.
Knelpunten in de bedrijfsvoering (2)
Nieuwe en groeiende organisatie,
waardoor bepaalde budgeten,
budgethouderschap, financiële
ondersteuning, interne controle nog
niet goed belegd en geformaliseerd zijn.

- Inrichten van de werkprocessen
volgens LEAN
- Beweging naar zelforganiserende teams met
aandacht voor procesverantwoordelijkheid
- Inhuur extra capaciteit en
kennis om knelpunten op te
vangen

Ontwikkeling van P&C producten,
toebedelen van budgeten en
beleggen van
budgethouderschap.

Vertraging projectenkalenders

240.000

Het gemiddelde verzuimpercentage
bedroeg in 2018 6,45%. Het risico van
verzuim heeft zich voorgedaan, deels
omdat organisaties van deze omvang
altijd met kort en langdurig verzuim te
maken hebben en deels omdat het
Servicecentrum MER een nieuwe
organisatie is met een grote
ontwikkelopgave.

groot

Knelpunten in de bedrijfsvoering (1)

Gem

X

X

ln 2018 zijn knelpunten in de
bedrijfsvoering opgetreden. Dit heeft
in sommige gevallen geleid tot
vertraging in de dienstverlening van
Omgevingsdienst en Sociaal Domein.
Daarnaast heeft dit geleid tot stagnatie
van een deel van de doorontwikkeling
van de afdelingen als gevolg van
knelpunten in de bedrijfsvoering.

groot
X
X
Professionalisering vindt plaats. De
implementatie van kwaliteitscyclus van
continu verbeteren staat nog in de
kinderschoenen. Het stadium van
ondersteuning en implementatie van
kwaliteit is per afdeling verschillend.
groot
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Risico in de begroting 2018

Beheersmaatregelen in 2018
Dit risico heeft zich in 2018
voorgedaan. De projectenkalender 1.0.
Is vertraagd en de projectenkalender
2.0. is uitgesteld. Deze vertraging heeft
als consequentie dat een aantal
besparingen nog niet zijn doorgevoerd,
zowel blj de afdeling bedrijfsvoering
als bij de vakafdeling Sociaal Domein.
Een ander gevolg is dat nieuwe IStA
vragen nog niet zijn opgepakt wat
weer tot nieuwe risico's kan leiden.

Investeringen in hard- en software
worden gefinancierd vanuit de
projectenkalenders 1.0 (2015-2016) en
2.0 (2017-2018). Gelet op de
samenhang van de diverse projecten
kan dit tot vertraging leiden of tot
technisch complexe vraagstukken.
Hierdoor kan het voorkomen dat er
aanvullende maatregelen getroffen
moeten worden die tot kostenverhoging
leiden en langere doorlooptijd van de
projecten vragen. Het streven is erop
gericht om dit te voorkomen en dat in
beginsel de extra kosten binnen het
Servicecentrum zelf worden
opgevangen.
Een verdere vertraging van de
projectenkalender ISiA kan ook nog
andere extra kosten met zich
meebrengen. In de bedrijfsvoering van
het Servicecentrum is immers uitgegaan
van efficiencyvoordelen die met de
invoering van zaakgericht werken en
koppelingen tussen applicaties kunnen
worden behaald. Met die voordelen is
bij het overhevelen van taken en
middelen van de deelnemende
gemeenten aan het SC MER al rekening
gehouden.
Kostenreductie
Kostenreductie wordt niet gehaald.

gem
Sturing
Monitoring

Omgevingsdienst: netwerk RUD
Beëindiging huidige netwerk-RUD
samenwerking als gevolg van wet VTH
Inkomsten uit de samenwerking zijn niet
structureel en op voorhand te begroten.

Om in de toekomst een
afnemende vraag op te kunnen
vangen (en daarmee het
wegvallen van een extra
inkomstenbron om de
taakstelling op te vangen) zijn
een aantal openstaande
vacatures in 2018 op het gebied
van milieutoezicht niet meer vast
ingevuld.

Gem

Sociaal Domein: exogene wijzingen
Binnen het Sociaal Domein wordt veel
samengewerkt met andere gemeenten
en andere partijen zoals bijvoorbeeld
het GG. Wijzigingen in
samenwerkingsverbanden kunnen

laag

31.250

Dit risico heeft zich in 2018 niet
voorgedaan. Zowel de OD als de SD
hebben hun taakstellingen
(vermindering bijdrage) gerealiseerd.
De afdeling BV had in 2018 nog geen
taakstelling (vermindering bijdrage),
klein
gem
60.000
Het nieuwe juridische construct (GR
met behoud van netwerkconstructie)
heeft in 2018 geen consequenties
gehad voor de vraag aan de afdeling
Omgevingsdienst vanuit de RUD
partners.

gem

150.000

In 2018 is het eerste
Uitvoeringsprogramma (UP-SD)
van het Sociaal Domein
vastgesteld. In de totstandkoming
van het UP-SD zijn extra
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Risico in de begroting 2018

Beheersmaatregelen in 2018

(in)direct gevolgen hebben voor de
werkzaamheden en benodigde
capaciteit van de afdeling.

werkzaamheden als gevolg van
wijzigingen, beleidswijzigingen of
wijzigingen bij
samenwerkingsverbanden
opgenomen. Een voorbeeld van
deze laatste zijn de extra
werkzaamheden voor het
Werkgeversservicepunt
Roermond. Door deze
systematiek wordt het risico
ondervangen. Een andere manier
om dit risico te beheren is de
aanpassing van de interne
organisatie van de afdeling aan
de eisen van de omgeving. In
2018 zijn er sub-teams voor de
drie gemeenten ingericht.

De afdeling Sociaal Domein voert het
beleid uit van de WMO en
Participatiewet van de 3 deelnemende
gemeenten. Wijzigingen in wet- en
regelgeving of in het beleid kunnen
direct van invloed zijn op de uitvoering
en daarmee de taken van de afdeling.
Dit kan resulteren in een (tijdelijke)
extra inzet van medewerkers of zelfs
een andere inzet van medewerkers. Dit
kan tijdelijk zijn voor bijvoorbeeld een
implementatie van een keuze bij de
deelnemende gemeenten, evenals
structureel doordat de gemaakte keuzes
structureel van aard zijn.
Vertraging projectenkalenders
waardoor er extra kosten moeten
worden gemaakt waardoor begrote
efficiencyvoordelen niet kunnen
worden behaald

groot

N l e t g e ï d e n t i f i c e e r d e risico's in de b e g r o t i n g 2018 die zich h e b b e n v o o r g e d a a n
Risico: helderheid afbakening taken
Taken worden niet of maar deels
uitgevoerd, omdat nog niet altijd helder
is of de taak behoort tot de taak van het
Servicecentrum MER of bij een van de
deelnemende gemeenten. Als
voorbeeld geldt dat taken op het gebied
van gegevensveiligheid nog niet
duidelijk belegd zljn.
Risico: inefficiency door onduidelijkheid
rollen opdrachtgever en opdrachtnemer

Door het verder uitrollen van de
Uitvoeringsprogramma's wordt
deze afbakening steeds scherper.

groot

Deze relatie kent nog
onduidelijkheden wat veel
afstemming en overleg tot gevolg
heeft, wat weer leidt tot
inefficiency.

Groot

Risico: niet begrote pieken of dalen in
de klantvraag

De pieken in de klantvraag zijn
opgevangen door slimmer het
werk te organiseren en door een
extra vraag naar budget
(begrotingswijziging) voor de
inhuur van capaciteit.

Groot

Risico: inefficiency door uitblijven van
standaardisatie/uniformering processen
Beoogde efficiencyvoordelen en
kwaliteitsslagen worden niet geheel
gehaald door het uitblijven van

In 2018 zijn processen herontworpen aan de hand van

Groot

LEAN methodiek.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN
BDO Audit & Assurance B.V.

Behorende bij briefnr: 1905176
Paraaf

jQMwJ

41

Risico in de begroting 2018

Kans

Beheersmaatregelen in 2018

Impact

Risico
score

standaardisatie en uniformering in de
processen.

Financiële kengetallen
Vanafde begroting 2018 bevat de paragraaf weerstandsvermogen begroting Servicecentrum MER
financiële kengetallen. Deze kengetallen zijn een grofmazig instrument om een uitspraak te kunnen
doen over de financiële positie. In onderstaande tabel is het verloop van de financiële kengetallen te
zien die van toepassing zijn voor het Servicecentrum MER: de netto schuldquote, de netto
schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, de solvabiliteitsratio en de structurele
exploitatieruimte. In het BBV zijn ook kengetallen voorgeschreven voor de grondexploitatie en
belastingcapaciteiten. Beiden zijn niet van toepassing voor het Servicecentrum MER.
Tabel: financiële kengetallen 2018

Financiële kengetallen jaarrekening 2018
Kengetal
Netto schuldquote

-2%

-4%

-8%

Netto schuldquote gecorrigeerd
voor alle verstrekte leningen

-2%

-4%

-8%

Solvabiliteitsratio

6%

24%

6%

Structurele exploitatieruimte

0%

0%

0%

Grondexploitatie

n.v.t

n.v.t.

n.v.t

Structurele expioitatieruimte

n.v.t

n.v.t.

n.v.t

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van GR MER ten opzichte van de
eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de
exploitatie drukken. Omdat er bij leningen onzekerheid kan bestaan of ze allemaal worden
terugbetaald, worden bij de berekening van de netto schuldquote onderscheid gemaakt door het
kengetal zowel inclusief als exclusief de doorgeleende gelden te berekenen. Op die manier wordt
duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is én wat dat betekent voor de
schuldenlast.
Zowel de nettoschuldquote alsook de quote gecorrigeerd voor verstrekte leningen is voor de MER
niet relevant aangezien de MER geen leningen mag aantrekken.
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin het Servicecentrum MER in staat is haar
financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële
weerbaarheid. Ook deze ratio is niet zozeer relevant aangezien de algemene reserve van de MER een
minimale omvang (zeker vergeleken met de 3 MER gemeenten) heeft en de omvang van de passiva
per ultimo balansdatum aanzienlijk kan fluctueren en dus een vertekend beeld geven.
De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte we
hebben om de eigen lasten te kunnen dragen, of welke structurele stijging of daling van de lasten
daarvoor nodig is. Wanneer dit cijfer negatief is, betekent het dat het structurele deel van de
begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen. De structurele exploitatie is 0%
omdat het saldo van de jaarrekening € 0 bedraagt. Net zoals in 2018 is ook in februari 2019 een
vaststellingsovereenkomst tussen de drie gemeenten en het Servicecentrum MER gesloten.
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Middelen die niet zijn benut worden in mindering gebracht op de financiële bijdragen van de
deelnemende gemeenten.
7.3.

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Deze paragraaf is aan de orde voor wat betreft de 3 auto's van de Omgevingsdienst. De totale
investering bedroeg € 73.107 in 2014. De afschrijving van vervoersmiddelen gebeurt over een
periode van 8 jaar. In 2015 is begonnen met afschrijven. De afschrijving bedraagt € 9.138 per jaar
(met rente hoeft geen rekening te worden gehouden).
7.4

Paragraaf financiering

Het Servicecentrum MER wordt volledig gefinancierd door de deelnemende gemeenten en
contracten met derden. Dit zijn gemeenten waarvoor het Servicecentrum betaalde werkzaamheden
voor verricht.
Schatkistbankieren
Per 1 januari 2014 is het verplicht Schatkistbankieren een feit. Hierdoor zijn alle decentrale
overheden verplicht om hun (tijdelijk) overtollige liquide middelen aan te houden in de rijksschatkist.
Hierdoor hoeft het Rijk minder geld te lenen op de financiële markten en daalt de staatsschuld.
Met het oog op de verplichting met betrekking tot het schatkistbankieren worden alle overtollige
middelen boven de grens van € 250.000,- dagelijks afgestort naar de schatkist.
Risicobeheer (kasgeldlimiet en renterisiconorm )
De kasgeldlimiet laat zien welk risico er bestaat ten aanzien van vlottende schulden.
Het 'rood' staan is aan regels en richtlijnen gebonden. Hiermee beoogt de wetgever te voorkomen
dat lagere overheden uitsluitend kortlopende leningen afsluiten. Het aantrekken van leningen met
een kortlopende rentevaste periode is aantrekkelijk, wanneer de rente hierop erg laag is. Maar het
renterisico (van een stijgende rente in het geval van herfinanciering) is daarmee in verhouding hoog.
Om dit risico te beperken, mogen gemeenten maximaal 8,5 % van het jaarlijkse begrotingstotaal
gebruiken voor kortlopende leningen.
De renterisiconorm is een maatstaf om te bepalen welke kredietrisico's het Servicecentrum MER
loopt op de vaste schulden. Dit zijn de schulden met een looptijd langer dan 1 jaar. De
renterisiconorm wordt gemeten in een bedrag ter grootte van 20% van het begrotingstotaal. De
renterisiconorm is voor de MER niet relevant aangezien de MER geen leningen mag aantrekken.
Geldleningen
Voor de financiering van investeringen e.d. kunnen eventueel leningen worden aangetrokken.
Het Servicecentrum MER kent echter geen afgesloten geldleningen.
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Tabel: renterisiconorm
2018

Rente risiconorm
1

Renteherziening leningen o/g

€

Renteherziening leningen u/g

€

Saldo

€

Aflossing leningen o/g

€

Aflossing leningen u/g

€

Saldo

€

3

Renterisico (saldo 1 + 2)

C

4

Renterisiconorm

€

4.023.482

(5a)=(4>3)

Ruimte onder renterisiconorm

€

4.023.482

(5b)=(3>4)

Overschrijding renterisiconorm

€

2

Berekening

renterisiconorm:

(4a)

Begrotingstotaal

(4b)

Percentage regeling

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

€ 20.117.408
20%
€ 4.023.482

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

2018

Kasgeldlimiet
1

Vlottende schuld

2

Vlottende middelen

3

Netto vlottende schuld (1-2)

4

Kasgeld limiet

(5a) = (4>3 )

Ruimte onder kasgeldlimiet

(5b) = (3>4)

Overschrijding kasgeldlimiet
Berekening

€ 246.146
€ 2.453.526
€ 1.850.843

€ 602.683

kasgeldlimiet:

(4a)

Begrotingstotaal

(4b)

Percentage regeling

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

€ 2.699.672

€ 21.774.622
8,5%
€ 1.850.843

De kasgeldlimiet laat zien welk risico er bestaat ten aanzien van vlottende schulden.
Het 'rood' staan is aan regels en richtlijnen gebonden. Hiermee beoogt de wetgever te voorkomen
dat lagere overheden uitsluitend kortlopende leningen afsluiten. Het aantrekken van leningen met
een kortlopende rentevaste periode is aantrekkelijk, wanneer de rente hierop erg laag is. Maar het
renterisico (van een stijgende rente in het geval van herfinanciering) is daarmee in verhouding hoog.
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Om dit risico te beperken, mogen gemeenten maximaal 8,5 % van het jaarlijkse begrotingstotaal
gebruiken voor kortlopende leningen.
Het Servicecentrum MER zal conform het begrotingsjaar 2018 en meerjarig voor de daaropvolgende
3 jaar, volgens de huidige inzichten, binnen de kasgeldlimiet en de renterisiconorm blijven.
7.5

Verbonden partijen

Het Servicecentrum MER kent geen verbonden partijen.
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JAARREKENING 2018
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften in het Besluit begroting en
verantwoording gemeenten.

8. Balans
8.1 Waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling
Algemeen
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats o.b.v.
historische kosten. Tenzij in de balans anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen
tegen nominale waarden.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en Lasten
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die
hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor
het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Lasten (kosten) worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden
echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Voor laatstgenoemde
kostencategorie wordt geen voorziening of verplichting opgenomen.
Materiele vaste activa met economisch nut
Waardering op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Lineair afschrijven van slijtende investeringen met ingang van de maand volgend op de maand van
ingebruikneming, uitgaande van de verwachte gebruiksduur en rekening houdend met een eventuele
restwaarde.
Voor de afschrijving van de voertuigen is gerekend met een afschrijvingstermijn van 8 jaar.
Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere
vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is.
Materiele vaste activa met maatschappelijk nut
D

Op dit onderdeel is sprake van een wijziging van het BBV. Dit heeft echter geen effect voor
Servicecentrum MER, omdat het SC geen maatschappelijke vaste activa met maatschappelijk
nut bezit.

Vlottende activa en passiva
Vorderingen en activa
•

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

D

Voor verwachte oninbaarheid wordt zo nodig een 'voorziening dubieuze debiteuren'
gevormd.

De voorziening dubieuze debiteuren wordt statisch bepaald o.b.v. de ingeschatte
innings kansen.
Liquide middelen
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.
Met het oog op de verplichting met betrekking tot het schatkistbankieren worden alle overtollige
middelen boven de grens van € 250.000 dagelijks afgestort naar de schatkist.
•

Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Tabel: Balans per 31 december 2018

Balans per 31 december 2018
31-dec-2018

ACTIVA

31-dec-2017

Vaste activa
Materiele vaste activa (investeringen met economisch nut)

€

36.554 €

45.692

€
€

1.857.126 €
2.186.838 €

3.822.468
1.914.155

€

246.144 €

83.736

€

190.117 €

355.74')

Vlottende Activa
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar
Vorderingen op openbare lichamen
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < Ijaar
Liquide middelen
Banksaldi
Overlopende activa (overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen)

t

4.516.780 €

€

TOTAAL GENERAAL ACTIVA

PASSIVA
Vaste passiva

31-dec-2018

Eigen vermogen
Algemene roseivo
Bestemmingsreserves

V.Xf\J,X\Jl

6.221.799

31-dec-2017

€
€

130.681 €
116.094 €

130.681
2 IS. 669

€

2.699.672 €

3.248.667

€

1.149.033 €

1.415.407

€

421.300 €

1.210.375

€

4.516.780 €

6.221.799

Gerealiseerd resultaat 2018

Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < Ijaar
Overlopende passiva
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een
volgend begrotingsjaar tot betaling komen m.u.v. jaarlijks terugkerende
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende
begrotingsjaren komen

TOTAAL GENERAAL PASSIVA
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Het betreft de financiële verplichtingen waarvan de contractduur het boekjaar 2018 overschrijdt.
Overeenkomsten met samenwerkingsverbanden zijn in dit overzicht niet meegenomen.
Overeenkomsten waarbij de totale jaarlijkse lasten lager zijn dan € 20.000 zijn ook niet
meegenomen.
Tabel: nlet uit de balans blijkende verplichtingen
Einddatum contract

Naam opdracht

Leverancier/aannemer

Tijdelijk Personeel

Start People

1-3-2019

Tijdelijk Personeel

Driessen

1-3-2019

Bedrijvenzorgpakket

IZA

Personeels- en Salarisadministratie

Centric

31-12-2023

Suite voor het sociaal domein/Key2Finance

Centric

31-12-2022

Onderhoud en update softwarepakketten

Sozar Advies & Ondersteuning

Onbepaalde tijd

28-1-2018

Sociale recherche gemeenschappelijke regeling Leudal

Onbepaalde tijd

Gemeenschappelijke regeling Westrom
uitvoering 'oude WSW' en re-integratie

Westrom

Onbepaalde tijd

Digitaal archief

Decos Software Engineering
BV, Master IT Solution

30-6-2019

Software ondersteuning bij vergunnings\«rlening
Roxit B.V.
en handhaving

31-12-2018

Econocom

31-12-2019

Lease apparatuur

8.2 Toelichting Balans
Uit de eindbalans 2018 blijkt dat het resultaat van de jaarrekening 2018 nihil is. Dit is het gevolg van
de door de samenwerkende partijen gesloten vaststellingsovereenkomst van februari 2019. Het
gevolg daarvan is dat de teveel betaalde gemeentelijke bijdrages in 2018 zijn terugbetaald aan de
gemeenten. Deze afspraak is in de administratie van de betrokken partijen verwerkt als laatste
boeking in het boekjaar 2018.
Activa
Vaste activa
De balanspost Vaste Activa is onderverdeeld in Materiële Vaste Activa (MVA), Immateriële Vaste
Activa (IVA) en Financiële Vaste Activa (FVA). SC MER beschikt uitsluitend over MVA, waar hierna kort
op wordt ingegaan.
Materiële vaste activa
De boekwaarde van de drie auto's, aangeschaft in 2014 voor een totaalbedrag van €73.107, bedraagt
per ultimo 2018 € 36.553 (ultimo 2017 € 45.692). De jaarlijkse afschrijvingskosten bedragen € 9.139.
De afschrijvingstermijn is 8 jaar en de restwaarde is € 0. SC MER beschikt niet over materiele vaste
activa met maatschappelijk nut. Derhalve zijn deze niet op de balans zichtbaar.
Het verloop van deze balanspost is opgenomen in de onderstaande tabel.
Materiele vaste activa 2017

Boekwaarde

Aan-

Des-

Verloopoverzicht

31-12-2017

schaffingen

investeringen

Investeringen met economisch nut

€

45.692 t

Totaal

€

45.692 C

€

Duurzame waarde-

Boekwaarde

verminderingen

31-12-2018

Afschrijvingen
€

9.139

€

9.139

€
C

36.553
36.5S3
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Vlottende activa
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < I j a a r

Uitzettingen met een
rentetypische looptijd < 1 jaar

Boekwaarde 31-122018

Boekwaarde 31-122017

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

€

1.857.126,00 €

3.822.468,00

€

2.186.837,27 €

1.914.154,71

TOTAAL

€

4.043.963,27 €

5.736.622,71

o.

Specificatie vorderingen op openbare lichamen

Specificatie vorderingen op openbare lichamen
per ultimo 2018
Gemeente Maasgouw
Gemeente Echt-Susteren
Gemeente Roerdalen
Gemeente Leudal
Gemeente Beesel
RUD Zuid-Limburg
UWV
Loyalis Schade B.V.
Coördinatiecentrum RUD Noord Limburg

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Bedrag
1.367.932,65
37.424,82
76.792,24
2.541,00
7.189,22
12.391,61
1.103,56
17,24
351.734,11

Totaal

€

1.857.126,45

Liquide middelen
De liquide middelen zijn als gevolg van het schatkistbankieren beperkt tot maximaal € 250.000. De
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de vaste bankrelatie van SC-MER. Het banksaldo bij de BNG >
€ 250.000 wordt dagelijks overgeboekt naar 'de schatkist'. Het saldo bij de 'Schatkist' dient volgens
de regels van het BBV te worden verantwoord onder de uitzettingen met een looptijd < Ijaar. De
BNG bevestigt jaarlijks via de 'standaard bankverklaring' het eindsaldo per de ultimo van het jaar.
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Overlopende activa
Overlopende Activa

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2018

31-12-2017

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van
volgende begrotingsjaren komen
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen

28,625,45

111.782,00

5.265,10

243.967,60

Transitoria: nog te ontvangen bedragen

156,226,90

Totaal

190.117,45

1

355.749,60

1

1

Eigen Vermogen
Reserves
Het eigen vermogen van het Servicecentrum MER bestaat uit de algemene reserve, de
bestemmingsreserves en het gerealiseerde rekeningresultaat 2018. Deze verantwoordingsmethode
is in het BBV verankerd en heeft betrekking op het rekeningresultaat voor resultaatsbestemming. De
bestemming van dit resultaat is de bevoegdheid van het AB van het Servicecentrum MER. Een besluit
daarover wordt genomen bij de vaststelling van de Jaarrekening 2018. Dit besluit betreffende de
resultaatsbestemming wordt in 2019 administratief verwerkt.

Reserves

Saldo 31-12-2017

Algemene reserve

C

Bestemming resultaat Vermindering dekking

Saldo 11 w

701»

dfschrijvingskosten

€

130.681,00

130 681,00

Bestemmingsreserves
Reserve ICT (zaaksysteem)

€

M •• !•'.,00

€

74.500,00

£

Reserve Leasekosten l&A

C

141.175,00

£

25.075,00

i

116 100,00

Totaal

€

346.350,00

€

99.575,00

£

246.775,00

c

€

€

-

-6,00

Het saldo van de algemene reserve van € 130.681 kan worden beschouwd als een beperkte buffer voor
onvoorziene financiële tegenvallers (weerstandscapaciteit).
De bestemmingsreserve leasekosten l&A (projectenkalender 2015-2016) is gecreëerd in 2016. Deze
reserve is bestemd als dekking voor de leaselasten uit de projectenkalender l&A gedurende de eerste 6
jaar. In 2018 is € 99.575 aan deze reserve onttrokken.
Tevens is in 2018 de bestemming van het resultaat over 2017 verwerkt in de MER-begroting 2018, na
goedkeuring van de jaarrekening 2017 door het algemeen bestuur.
Vreemd Vermogen
Vlottende Passiva
Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar
Het Servicecentrum MER maakt geen gebruik van daggeldleningen of gelijkwaardige kortlopende
leningen, noch van een rekening courant krediet faciliteit bij de bank. De 'gewone' betaalrekening is
ondergebracht bij de Bank Nederlandse gemeenten.
Onder deze categorie resteert uitsluitend het crediteurensaldo per de ultimo 2018 dat in de volgende
tabel wordt gepresenteerd.
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Rentetypische looptijd < Ijaar

Boekwaarde Boekwaarde
31-12-2018 31-12-2017

Openstaande posten crediteuren

€2.699.672

€3.248.667

Totaal

€2.699.672

€3.248.667

]
De financiële afwikkeling van de crediteuren kende in 2018 een normaal verloop. In februari 2019
zijn echter nog veel facturen ontvangen die betrekking hebben op 2018. Deze zijn nog in 2018 in de
administratie verwerkt, hetgeen verklaart dat het saldo van € 2.699.672 per de ultimo 2018 relatief
hoog is.
Overlopende passiva (Transitoria)
Overlopende Passiva
1. Verplichtingen
begrotingsjaar

die in het begrotingsjaar

van jaarlijks

van vergelijkbaar

31-12-2017

terugkerende

2. Van de Europese en Nederlandse overheidslichamen
uitkeringen met een specifieke bestedingsdoel

1.149.033

1.416.407

1.149.033

1.416.407

421.300

1.210.375

volume

Nog te betalen bedragen

volgende

Boekwaarde

31-12-2018
zijn opgebouwd en die In een volgend

tot betaling komen met uitzondering

arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Boekwaarde

ontvangen voorschotbedragen

voor

die dienen ter dekking van lasten van

begrotingsjaren

-

Vooruit ontvangen bedragen

421.300

Vooruit ontvangen l&A-projectenkalender 2015-16

1.570.333

Totaal

1.

i .-io •
2.626.782

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot
betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde
Al deze verplichtingen hebben betrekking op het boekjaar 2018 en zijn derhalve via de
overlopende passiva ten laste van 2018 verantwoord; het jaar waarop zij betrekking hebben.

2.

Van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor
uitkeringen met een specifieke bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende
begrotingsjaren
verantwoord neooe
hebben betrekking op
De vooruit ontvangen bedragen die op deze post zijnn veramwoorc
" 2018 geen bedragen
Nederlandse overheidslichamen. Van Europese overheidslichamen zijn in
vooruit ontvangen.
;

Vooruit ontvangen l&A-projectenkalender 2015-16
De gemaakte kosten in 2018 komen tot een totaalbedrag van € 789.074 ten laste van de beschikbare
middelen van de Projectenkalender 2015-2016. Restant vooruit ontvangen is € 421.300.
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9. Rekening van baten en lasten
PROGRAMMA

Primitieve

Begroting 2018 na

Realisatie

Verschil

Realisatie

begroting 2018

wijzigingen

2018

raming/realisatie

2017

LASTEN
1. Omgevingsdienst

4.905.292

6.333.303

6.246.299

87.004

2. Sociaal Domein

4.718.572

5.659.813

5.560.985

98.828

5.273.484

3. Bedrijfsvoering

10.042.134

9.935.330

9.487.130

448.200

4.668.676

4. Bestuuren Organisatie
Subtotaal lasten

5.652.433

380.110

477.223

480.208

-2.985

532.741

20.046.108

22.405.669

21.774.622

631.047

16.127.334

5.652.433

BATEN
1. Omgevingsdienst

4.905.292

6.333.303

6.246.299

-87.004

2. Sociaal Domein

4.718.572

5.643.313

5.544.485

-98.828

5.223.484

3. Bedrijfsvoering

10.017.060

9.852.256

9.404.056

-448.200

4.592.601

380.110

477.223

480.208

2.985

360.909

20.021.034

22.306.095

21.675.048

-631.047

15.829.427

-

-

0

0

-

2. Sociaal Domein

-16.500

-16.500

-50.000

3. Bedrijfsvoering

-25.074

-83.074

-83.074

-

-

-

-25.074

-99.574

-99.574

0

25.075

25.075

25.075

-

74.500

74.500

0

1

4. Bestuuren Organisatie
Subtotaal baten
SALDO BATEN -/- LASTEN
L Omgevingsdienst

4. Bestuuren Organisatie
SALDO VAN BATEN EN LASTEN

-76.075
-171.832
-297.907

RESULTAATBES TEMMING

Reserve leasekosten l&A
Reserve ICT zaaksysteem
GEREALISEERD RESULTAAT

1

25.075
272.832

0

0

Toelichting rekening van baten en lasten
De toelichting op de resultatenrekening is per programma opgenomen in dit jaarverslag.
Incidentele baten en lasten
Niet van toepassing in 2018.
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10. Wet Normering Topinkomens (WNT)
WNT-verantwoording 2018 Servicecentrum MER
De topfunctionarissen van GR Servicecentrum MER zijn allen werkzaam als topfunctionaris bij de GR
MER uit hoofde van hun functie bij 1 van de 3 deelnemende gemeenten aan de GR (Echt-Susteren,
Maasgouw en Roerdalen). Het betreft de burgemeesters, de wethouders en de
gemeentesecretarissen van de genoemde gemeenten. Zij hebben bij de GR geen dienstverband en
ontvangen voor de vervulling van hun functie bij de GR geen salaris of een financiële
tegemoetkoming anderszins. De genoemde topfunctionarissen vervullen de volgende functies bij de
GR:
de 3 burgemeesters zijn lid van het Dagelijks Bestuur (DB);
•
•
de colleges: 3 burgemeesters en 12 wethouders zijn lid van het Algemeen Bestuur (AB);
•
de 3 gemeentesecretarissen vormen samen de directie.
Tabel 10.1 is het format van het ministerie van BZK dat voor alle WNT-functionarissen van de GR van
toepassing is. Dit format is pro forma ingevuld als algemeen toepasselijk voorbeeld voor alle
genoemde topfunctionarissen van de GR Servicecentrum MER zoals opgenomen in tabel 10.2. In
2017 is de lijst van topfunctionarissen van de GR ongewijzigd ten opzichte van 2016. De grenzen van
de WNT zijn in 2017 niet overtreden, evenmin als in 2016. De genoemde functionarissen vervullen
hun taken als topfunctionaris bij de GR qualitate qua namens hun gemeente en bij de GR als
onbezoldigd topfunctionaris.
Tabel: Bezoldiging Topfunctionarissen 2018
bedragen x € 1

[FUNOIE]

Aanvang en einde functievervulling in 2018
Omvang dienstverband
(als deeltijdfactor in f t e )

1/1-31/12
1,0

Bezoldiging
Beloning plus belaste onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op t e r m i j n
Totale bezoldiging

Individueel toepasselijke
drempelbedrag bezoldiging

2 8

Verplichte motivering van de overschrijding
van het individueel toepasselijk
drempelbedrag bezoldiging

[invullen]

Gegevens 2017
Functie(s) in 2017
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Omvang dienstverband 2017
(als deeltijdfactor in f t e )

1/1 - 31/12
1,0

Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op t e r m i j n
Totaal bezoldiging 2017
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Tabel: topfunctionarissen
ld. Topfunctionarissen

meteen

2018
bezoldiging

van C 1.700 of

S.H.M. S t r o u s

v o o r z i t t e r DB

J . W . M . M J . Hessels

lld DB

M.D. d e B o e r - B e e r t a

lid DB

M.H.E. W i l m s

lld AB

W . R J . H . Ploeg

lid DT

P.HJ. Pustjens

lld AB

P.H.M. R u i j t e n

lld AB

J.M.C. W a c k e r s

lld AB

G.W.T. v a n Balkom

lid DT

C T . G . Wolfhagen

lld AB

J.J.W.M. l'Ortije

lid DT

A . M . C v a n de B e r g

lid AB

J.J.M. D i j c k s

lld AB

G . H . C . Frische

lid AB

H.E.J.M. M e u w i s s e n

lld AB

E.W.M.A.M. C u i j p e r s

lid AB

J.A.G.M. d e n T e u l i n g

lld AB

A.C.A.G. Smits

lld AB

M.H.Verheljden
J.A.L. Lalieu
A.C.H. Palmen

minder

i AB
lld AB

d

Aa

C.M.W. Peeters

lld AB

T.J.C.M. Snijckers

lld AB
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Bijlage: Taakvelden
Voor het verbeteren van de financiële vergelijkbaarheid en transparantie schrijft het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor dat er in de begroting
en in de jaarstukken gebruik wordt gemaakt van de bij ministeriële regeling vastgestelde taakvelden. Om baten en lasten van taken en activiteiten te
kunnen samenvoegen en te vergelijken, moeten ze in vergelijkbare eenheden worden ingedeeld, de eerder genoemde taakvelden. Taakvelden zijn
voorgeschreven eenheden en hebben betrekking op de taken en daaraan gerelateerde activiteiten waar baten en lasten mee gemoeid zijn. Zij clusteren niet
alleen producten (goederen en diensten), maar ook taken en activiteiten die niet direct te vertalen zijn in kosten per hoeveelheid.
De inhoud van de tekstvelden is conform de voorschriften van de BBV. Hetgeen niet wil zeggen dat binnen een taakveld door een afdeling alle taken worden
uitgevoerd. Bij de volgorde van de afdelingen is rekening gehouden met de volgorde van de programma's conform de financiële begroting.
Taakveld (Iv3)

Afdeling Omgevingsdienst
1. Veiligheid
1.2 - Openbare orde en veiligheid

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

3. Economische zaken
Taakveld (Iv3)

Omschrijving

ERKINGSDO

r saldo

BDO Audit ft Assurance B.V.
Datum: 16/04/2019

5

5
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3.3 - Bedrijfsloket en -bedrijfsregelingen

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke
ordening en stedelijke vernieuwing
(VHROSV)
8.3 - Wonen en bouwen

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

€ 663.357

€ 663.357

€0

Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en
huisvestingsvoorziening:
- bouwvergunningen (omgevingsvergunning) en - toezicht, basisregistratie adressen en
gebouwen (BAG);
- woningbouw en woningverbetering, renovatie;
- woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning;
- stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en
voorzieningen;
- dienstverlening aan derden.
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Afdeling Sociaal Domein
6. Sociaal domein
Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen
kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele
ondersteuning(maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening):
- voorlichting;
- advisering;
- cliëntondersteuning;
- toegang tot l e en 2e lijnsvoorzieningen;
- preventie;
- vroegsignalering.

Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen:
- inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet;
- geneeskundige en andere adviezen in verband met de bijstandsverlening;
- IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers);
- IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen);
- kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz
2004);
- kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004;
- sociale zekerheidsregelingen van het rijk zoals bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen voor
minima;
- gemeentelijke armoedebeleid: bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke
belastingen en heffingen, korting op musea, sportclubs e t c , meerkosten bij werk in geval
van handicap of chronische ziekte, etc.

€ 2.367.311

€2.307.444

€-59.867

€3.193.634

€3.237.040

€43.406
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Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen
met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces:
- financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
- personeel(szaken) & organisatie;
- inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
- interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie;
-juridische zaken;
- bestuurszaken en bestuursondersteuning;
- informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;
- facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging);
- documentaire informatievoorziening (DIV);
- managementondersteuning primair proces.

€9.487.130

€9.404.056

€-83.074

€ 480.208

€ 480.208

€0

Afdeling Bestuur en
Organisatie
0.4 - Overhead

Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen
met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces:
- financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
- personeel(szaken) & organisatie;
- inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
- interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie;
-juridische zaken;
- bestuurszaken en bestuursondersteuning;
- informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;
-facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging);
- documentaire informatievoorziening (DIV);
- managementondersteuning primair proces.
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Accountantsverslag 2018
Gemeenschappelijke regeling Servicecentrum MER

I

16 april 2019

IBDO

p
IBDO

T: +31 (0)43 350 88 88
E; niaastricht-airport@bdo.nl
www.bdo.nl

Aan de leden van het algemeen
bestuur van de gemeenschappelijke
regeling Servicecentrum MER
Postbus 450
6100 AL ECHT
Maastricht-Airport, 16 april 2019
Kenmerk:
DMe/NBo/RZe/CWi/1057288/1905177
Behandeld door:
drs. N.M.E. Bovend'eerdt RA

BDO Audit a Assurance B.V.
Postbus 315, 6199 ZN Maastricht-Airport - Nederland
Amerikaiaan 80, 6199 AE Maastricht-Airport - Nederland

Geachte leden van het algemeen bestuur,
Wij hebben de jaarrekening 2018 van de gemeenschappelijke regeling Servicecentrum MER (hierna te noemen 'Servicecentrum
MER') gecontroleerd. Zoals afgesproken in onze opdrachtbevestiging d.d. 2 oktober 2018, ontvangt u hierbij ons
accountantsverslag 2018. In dit verslag hebben wij de belangrijkste bevindingen en conclusies van de jaarrekeningcontrole
opgenomen. De in dit verslag opgenomen bevindingen doen geen afbreuk aan ons oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid.
Onze bevindingen en aanbevelingen hebben wij afgestemd met de directie d.d. 20 maart 2019. Een afschrift van dit verslag is
toegezonden aan het dagelijks bestuur.
Het opstellen en controleren van de jaarrekening vraagt elk jaar weer een aanzienlijke inspanning. Bij deze willen wij alle
betrokken medewerkers van het Servicecentrum MER bedanken voor de constructieve en plezierige samenwerking tijdens de
controle.
Wij hopen u met dit verslag van dienst te zijn. Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid een nadere toelichting op de inhoud te
geven.
Met vriendelijke groet,
BDO Audit a Assurance B.V.
namens deze,

Ter informatie: De digitale versie van dit
document is vanaf de inhoudspagina
interactief. Aan de hand van de menustructuur
kan door het document genavigeerd worden.
Via een klik op het BDO logo gaat u steeds één
stap terug in de menustructuur totdat u
uiteindelijk weer in het hoofdmenu (de
inhoudsopgave)
uitkomt.
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1. Dashboard accountantscontrole
Gemeenschappelijke regeling Servicecentrum MER
Strekking c o n t r o l e v e r k l a r i n g
De jaarrekening 2018 is getrouw en rechtmatig.
De WNT is nageleefd.
Het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening.
De ongecorrigeerde controleverschillen blijven onder de
goedkeuringstolerantie en rapporteringstolerantie.
De grondslagen van de jaarrekening zijn aanvaardbaar en het BBV wordt
nageleefd.
Belangrijkste bevindingen
Inzake de naleving van de Europese aanbestedingsregels hebben wij de volgende
bevindingen:
• Wij hebben geconcludeerd dat bij twee automatiseringsleveranciers sprake is
van specifieke cases met een complexe regelgeving c.q. jurisprudentie. Uit
de interne inkoopanalyse en onze beoordeling blijkt niet eenduidig of op
juridische gronden deze opdrachten opnieuw (Europees) aanbesteed dienden
te worden. Dergelijke complexe cases dient de accountant vanuit de
Kadernota Rechtmatigheid 2018 mee te nemen als niet-financiële
rechtmatigheidsfout. Wij adviseren u te onderzoeken of deze niet-financiële
rechtmatigheidsfouten in boekjaar 2019 kunnen worden verholpen.
• Bij één leverancier inzake de inhuur van extern personeel ten behoeve van
de projectenkalender l£tA kan de publicatie van de opdrachtgunning op
Tenderned niet worden aangetoond. Dit betreft een procedurele vormfout
welke wij hebben meegenomen als niet-financiële rechtmatigheidsfout.

I

Resultaat 2018
Het saldo van baten & lasten en het gerealiseerde resultaat in de jaarrekening
2018 is nihil. Het saldo van baten 6 lasten in de begroting na wijziging
bedraagt circa -/- € 99.500 en het gerealiseerde resultaat 2018 is nihil.
Een uitgebreide analyse van het resultaat is opgenomen in de toelichting op
het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening.

Aandachtspunten voor 2019
Uit de accountantscontrole blijkt dat aanbestedingen een complex onderwerp
is en ieder jaar de nodige capaciteit en kennis vergt van de organisatie. Uw
organisatie heeft hiervoor de nodige acties uitgezet. Desondanks blijft de
naleving van Europese aanbestedingsregels een van de belangrijkste
aandachtspunten voor de controle voor boekjaar 2019.
Zoals blijkt uit onze managementletter d.d. 18 januari 2019 zijn er diverse
bevindingen geconstateerd ten aanzien van de IT-beheersing. Om in de
toekomst bij de accountantscontrole gebruik te kunnen maken van de
systemen adviseren wij u voldoende aandacht te besteden aan de ITbeheersing. Hiervoor is een start gemaakt in 2018 en de acties zullen
doorlopen in 2019.
Bij de jaarafsluiting adviseren wij u 'harde' afsluitingen van de financiële
administratie in het Planning & Control proces op te nemen en hier periodiek
toezicht op te houden. Dit voorkomt onnodige vertragingen in het proces van
het opstellen van de jaarrekening en onze controlewerkzaamheden.
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Resultaat 2018
Gerealiseerd
resultaat 2018
bedraagt nihil

Gerealiseerd resultaat 2018
Het gerealiseerde resultaat ad nihil van het Servicecentrum MER over het jaar 2018 is gelijk aan de gewijzigde begroting. In het onderstaand
overzicht is het resultaat In het kort weergegeven:
Overzicht van baten en lasten 2018
Resultaat
(aile bedragen In €'000)
Saldo van baten en lasten
Onttrekkingen reserves
Dotatie aan reserves
Resultaat

Gewijzigde

201S

begroting

-

-99.574
99.575

1

Voor een nader gedetailleerd inzicht van de gerealiseerde afwijkingen ten opzichte van de begroting na wijziging en de verklarende toelichting
hierop verwijzen wij u voorts naar de toelichtingen per programma, zoals opgenomen in hoofdstuk 3 tot en met 6 als onderdeel van de
programmaverantwoording.
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Uw financiële positie vergeleken
Kengetallen
moeten in relatie
tot elkaar worden
bezien

Onze rol in relatie tot het weerstandsvermogen en financiële kengetallen
De analyse van het weerstandsvermogen en de financiële kengetallen Is een onderdeel van het jaarverslag en de paragraaf weerstandsvermogen en
risicobeheer. Vanuit onze controlerende rol dienen wij vast te stellen of het jaarverslag (en dus deze paragraaf) niet strijdig is met de
jaarrekening en geen materiële onjuistheden bevat. De kengetallen moeten altijd in relatie tot elkaar worden bezien. Uit de combinatie van de
kengetallen kan een beeld worden gemaakt van de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling. Daarbij kan ook inzichtelijk worden
gemaakt wat de oorzaak is van een sterke of zwakke financiële positie. De financiële kengetallen geven, met de inherente beperkingen hierbij,
inzicht in (de ontwikkeling) uw financiële positie, mede in relatie tot de landelijke benchmark. Verderop deze pagina gaan we concreet in op de
kengetallen voor het servicecentrum.

Extern onderzoek

Ten tijde van jaarrekeningcontrole liep er een onderzoek door een extern bureau naar de problemen binnen het samenwerkingsverband
(programma 'bedrijfsvoering'). De bevindingen zijn eind maart 2019 gecommuniceerd waarna deze binnen het dagelijks/algemeen bestuur zullen
worden besproken en een verbetertraject wordt gestart.

Uw financiële
positie: bestendig
en conform
afspraken

Weerstandsvermogen Servicecentrum MER is voldoende
In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheer heeft het dagelijks bestuur een overzicht opgenomen van de weerstandscapaciteit. De
weerstandscapaciteit bedraagt volgens deze paragraaf € 130.000. De algemene reserve van € 130.000 is als weerstandscapaciteit bepaald. In de
paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheer zijn de relevante risico's benoemd. Servicecentrum MER heeft op basis van interne berekeningen
het totale bedrag aan risico's waaraan de organisatie is blootgesteld bepaald op € 130.000. Het weerstandsvermogen van het Servicecentrum MER
is voldoende te noemen.
Solvabiliteit en netto-schuldquote
De solvabiliteit bedraagt ultimo 2018 6% (2017: 6%). Voor de solvabiliteit geldt dat hoe hoger dit percentage is, hoe beter de organisatie in staat is
om haar verplichtingen op lange termijn de voldoen. Bij Servicecentrum MER vloeien positieve bedragen terug naar de deelnemende gemeenten.
De netto-schuldquote bedraagt -8% (2017: -2%). De netto-schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de
exploitatie en de hoogte van de investeringen uit het nabije verleden.
Zowel de solvabiliteit als de netto-schuldquote is conform de afspraken met de deelnemende gemeenten.
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De jaarrekening is getrouw & rechtmatig
De jaarrekening
2018 is getrouw &
rechtmatig

Jaarrekening getrouw en rechtmatig
Wij hebben bij de jaarrekening 2018 van Servicecentrum WER een goedkeurende controleverklaring afgegeven met betrekking tot de getrouwheid
en rechtmatigheid. Een goedkeurende verklaring met betrekking tot getrouwheid betekent dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2018 als van de activa en passiva per 31 december 2018 in overeenstemming met
het Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV). Naast de geconstateerde en verwerkte controleverschillen, zijn tijdens
onze controle tevens resterende controleverschillen geconstateerd ten aanzien van getrouwheid en rechtmatigheid.

RechtmaUgheid
Geen ongecorrigeerde controleverschillen > € 25.000

Wij concluderen dat de resterende niet-verwerkte controleverschillen zowel individueel als gezamenlijk niet materieel zijn voor de jaarrekening
2018 als geheel en derhalve hebben wij een goedkeurende verklaring verstrekt met betrekking tot de getrouwheid en rechtmatigheid. De
goedkeuringstolerantie bedraagt € 217.745 voor fouten en € 653.235 voor onzekerheden.
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Uitkomsten getrouwheidscontrole
Het BBV wordt
nageleefd
WNTverantwoording
voldoet aan de
vereisten

Bevindingen ten aanzien van naleving van de wettelijke verslaggevingsregels (BBV)
Wij hebben vastgesteld dat Servicecentrum MER de wettelijke verslagleggingsregels (BBV) heeft nageleefd.
Naleving van de (publicatieverplichtingen) WNT
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is met ingang van 2013 van toepassing en vervangt
tegelijkertijd de Wopt (Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens). Doelstelling van de wet is te verhinderen dat
instellingen in de publieke en semipublieke sectoren rechtens in staat zijn bovenmatige bezoldigingen toe te kennen.
Voor Servicecentrum MER geldt dat de leden van het algemeen bestuur, de leden van het dagelijks bestuur en de directieleden als topfunctionaris
worden aangemerkt. De algemene bezoldiging voor een topfunctionaris mag voor 2018 niet meer bedragen dan € 189.000 per jaar. De externe
accountant is belast met de controle op de naleving van de WNT door de instelling.
Overschrijding van de bezoldigingsnorm wordt aangemerkt als een onverschuldigde betaling, die door de topfunctionaris terugbetaald moet
worden aan de instelling. Gebeurt dit niet, dan is BDO als accountant wettelijk verplicht om bij het ministerie melding te doen van deze
onverschuldigde betaling. Wij hebben tevens een meldingsplicht indien u geen of onjuiste gegevens heeft gepubliceerd in de jaarrekening.
Wij hebben vastgesteld dat de bezoldigingen over 2018 van Servicecentrum MER niet strijdig zijn met de WNT en dat de jaarrekening 2018 van
Servicecentrum MER voldoet aan de publicatieverplichtingen van de WNT.

Financiële
beheersing en
toezicht

I

Bevindingen naar aanleiding van onze interim-controle
Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole hebben wij een interim-controle uitgevoerd. Deze interim-controle is primair gericht op de
administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB) voor zover van belang voor onze controle op de betrouwbaarheid en rechtmatigheid van
de in de jaarrekening opgenomen gegevens. De bevindingen naar aanleiding van deze controle hebben wij opgenomen in onze managementletter
d.d. 18 januari 2019. Bij de jaarrekeningcontrole hebben wij geconstateerd dat de aandachtspunten voortvarend zijn opgepakt. De foüow-up van
de IT-beheersmaatregelen is opgenomen op pagina 18 van dit accountantsverslag.
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Uitkomsten rechtmatigheidscontrole
Begrotingsrechtmatigheid:
overschrijding
lasten en baten

Lastenoverschrijdingen in het kader van begrotingsrechtmatigheid
In totaal heeft uw gemeenschappelijke regeling circa € 22,4 miljoen aan lasten begroot na wijziging tegenover circa € 21,8 miljoen aan werkelijke
lasten in 2018. Dit is in totaal een onderschrijding van € 0,6 miljoen. Aan baten had uw gemeenschappelijke regeling een bedrag van € 22,3
miljoen begroot na wijziging tegenover € 21,7 miljoen aan werkelijke baten in 2018. In totaal gaat het om een lagere realisatie van baten van
€ 0,6 miljoen. Uit het overzicht van baten en lasten blijkt dat er bij het programma Bestuur en Organisatie sprake is van een minimale
begrotingsoverschrijding aan de lastenkant van circa € 3.000. Gezien onze toleranties nemen we deze overschrijding niet mee in ons oordeel.
Naast het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten kent een gemeenschappelijke regeling ook het gerealiseerde resultaat. Dit is het
gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten plus of min de tussentijdse resultaatbestemmingen. Deze bestemmingen bestaan uit in de loop van
het jaar gedane onttrekkingen uit reserves minus de tussentijdse stortingen in reserves. De stortingen in dan wel onttrekkingen aan reserves
vinden plaats op basis van door u genomen besluiten. In 2018 is circa € 100.000 aan de reserves onttrokken zodat het gerealiseerde resultaat nihil
bedraagt.

Geen sprake van
overschrijding
investeringskredieten

I

Kredietoverschrijdingen in het kader van begrotingsrechtmatigheid
In het kader van de begrotingsrechtmatigheid hebben wij tevens de lastenoverschrijdingen op investeringskredieten beoordeeld om vast te stellen
of de gerealiseerde uitgaven binnen de door het algemeen bestuur geautoriseerde begroting zijn gebleven. In 2018 hebben geen investeringen
plaatsgevonden. Derhalve is er geen sprake van kredietoverschrijdingen.
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Uitkomsten rechtmatigheidscontrole
Onrechtmatige
aanbestedingen

Niet financiële rechtmatigheidsfouten bij Europese aanbestedingen
In het kader van de rechtmatigheidscontrole hebben wij de juiste toepassing van de Europese aanbestedingsrichtlijnen gecontroleerd aan de hand
van een zogenaamde inkoopanalyse. Naar aanleiding van deze inkoopanalyse hebben wij geen lasten als onrechtmatig meegewogen in ons oordeel.
Wel hebben wij onderstaande niet-financiële rechtmatigheidsfouten geconstateerd:
• bij twee automatiseringsleveranciers is er sprake van specifieke cases met een complexe regelgeving c.q. jurisprudentie inzake de inrichting
van de automatiseringsomgeving. Uit de interne inkoopanalyse blijkt niet eenduidig of op juridische gronden de opdrachten opnieuw (Europees)
aanbesteed dienden te worden. Dergelijke complexe cases dient de accountant vanuit de Kadernota Rechtmatigheid 2018 als een niet-financiële
rechtmatigheid te kwalificeren en in het accountantsverslag te rapporteren. Wij adviseren u te onderzoeken of deze niet-financiële
rechtmatigheidsfouten in boekjaar 2019 kunnen worden verholpen.
• bij één leverancier inzake de inhuur van extern personeel ten behoeve van de projectenkalender I6A kan de publicatie van de opdrachtgunning
op Tenderned niet worden aangetoond. Dit betreft een procedurele vormfout welke wij hebben meegenomen als een niet-financiële
rechtmatigheidsfout. Volledigheidshalve melden wij dat ons is medegedeeld dat deze opdrachten aflopen in 2018.
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Aandachtspunten voor 2019
Inleiding

1. Aanbestedingen

Naar aanleiding van onze
controle van de jaarrekening
2018 hebben wij een aantal
bevindingen en aanbevelingen
over het afgelopen boekjaar
weergegeven. Daarnaast willen
w i j , vanuit onze natuurlijke
adviesfunctie, de volgende
aandachtspunten voor het
komende jaar benoemen.

Naleving Europese aanbestedingsregels
Uit de accountantscontrole van de boekjaren 2016 tot en met 2018 blijkt dat aanbestedingen een complex
onderwerp is en ieder jaar de nodige capaciteit en kennis vergt van de organisatie. Uw organisatie heeft hier
de nodige acties voor uitgezet. Desondanks blijft de naleving van Europese aanbestedingsregels een van de
belangrijkste aandachtspunten voor de controle van boekjaar 2019.

2. IT-beheersing

Algemene IT-beheersmaatregelen
Een toereikende opzet, bestaan en werking van algemene IT-beheersmaatregelen rond uw kritieke systemen
en applicaties leveren een belangrijke bijdrage aan het mitigeren van de risico's op verstoringen in de
gegevensverwerking, onbeheerste wijzigingen en ongeautoriseerde handelingen. Tijdens de interim-controle
2018 hebben wij navraag gedaan naar de opvolging van onze bevindingen naar aanleiding van de voor de
jaarrekeningcontrole 2016 uitgevoerde IT-audit ten aanzien van de financiële applicatie Key2Financiën.
Hiervoor is een start gemaakt in 2018 en de acties zullen doorlopen in 2019. Hierdoor kunnen wij voor
boekjaar 2018 nog niet steunen op de applicatie KeyZFinanciën en de betrouwbaarheid van de output
(lijstwerk) uit Key2Financiën. Zonder een opvolging van de bevindingen van de IT-audit 2016 blijven
aanvullende werkzaamheden vereist om zekerheid te krijgen dat er geen sprake is van een materiële fout in
de jaarrekening door de bevindingen in de IT-omgeving.

3. Proces jaarafsluiting
en controle

'Harde' afsluitingen
Via dit aandachtspunt geven wij invulling aan onze verantwoordelijkheid (Standaard 260) de met governance
belaste personen te informeren over significante aangelegenheden die relevant zijn voor het toezicht op het
proces van financiële verslaggeving. Specifiek noemen we hier het punt 'jaarafsluiting'. Wij adviseren u
'harde' afsluitingen van de financiële administratie in het interne Planning Et Control proces op te nemen en
hier periodiek toezicht op te houden. Dit voorkomt onnodige vertragingen in het proces van opstellen van de
jaarrekening en onze controlewerkzaamheden.
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In control statement
Rechtmatigheidsverantwoording
vanaf boekjaar
2021

De aanleiding
Momenteel geven de externe accountants nog een verklaring af ten aanzien van de rechtmatigheid, maar vanaf het boekjaar 2021 geeft de externe
accountant alleen nog een oordeel inzake de getrouwheid van de jaarrekening. Vanaf 2021 geeft het dagelijks bestuur zelf een
rechtmatigheidsverantwoording af in de jaarstukken. Als gemeenschappelijke regeling is het verstandig dat u zich nu al voorbereidt. Vragen die u
zich voorafgaand aan de wetswijziging kan stellen zijn :
1

1.
2.
3.
4.

5.

Wat zijn uw ambities aangaande de rechtmatigheidsverantwoording en het eventueel breder trekken naar een "in control statement"? En hoe
raken deze ambities de inrichting van uw bedrijfsvoering?
Wat is er voor nodig om (als bestuur) straks een rechtmatigheidsverantwoording af te kunnen geven?
Heeft u al voldoende expertise in huis of moet u samenwerking in de regio opzoeken?
In hoeverre bent u al in staat om zelf een oordeel te geven over de financiële rechtmatigheid van uw belangrijkste processen? Is uw
verbijzonderde interne controle-functie bijvoorbeeld al zodanig opgezet dat, aan het eind van het jaar al een totaalconclusie getrokken kan
worden met opgenomen een vertaling naar de balans en staat van baten en lasten?
Kan uw organisatie al eerder proberen om zelf een (deel van de) rechtmatigheidsverantwoording op te stellen, vooruitlopend op de
wettelijke verplichting, en kan die verantwoording dan ook gebruikt worden voor de afstemming en voorbereiding op de externe
accountantscontrole?

Servicecentrum MER wordt straks gevraagd een rechtmatigheidsverantwoording af te geven. Een in control statement gaat verder dan de
rechtmatigheidsverantwoording. Het gaat bij een in control statement niet alleen over de risico's die bestaan op het gebied van rechtmatigheid,
maar om alle risico's met een grote kans en/of impact.
1

Rechtmatigheidsverantwoording in jaarrekening van gemeente, 5 oktober 2018, https://vng.nl/onderwerpenindex/gemeentefinancien/begroting-enverantwoording/nieuws/rechtmatigheidsverantwoording-in-iaarrekening-van-gemeente
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In control statement
Stappenplan
rechtmatigheidsverantwoording

Hoe kom je tot een rechtmatigheidsverantwoording / In control statement?
De wettelijke wijziging is gericht op de rechtmatigheid. Veel organisaties moeten hiervoor nog de nodige stappen zetten. Hierbij kan gedacht
worden aan:
1. Het in kaart brengen van de huidige situatie (1ST situatie).
Vaststellen in hoeverre de organisatie al in staat is zelf een oordeel te geven over de rechtmatigheid.
Beoordelen van het huidige interne risicobeheersings- en controlesysteem en het evalueren van de huidige verbijzonderde interne
controlefunctie.
2. Het bepalen welke ambities u heeft aangaande de rechtmatigheidsverantwoording. De range loopt van een rechtmatigheidsverantwoording op
enkele onderwerpen tot een In Control Statement. (SOLL situatie).
Het vertalen van de ambities naar de inrichting van de bedrijfsvoering c.q. bepalen welke stappen gezet moeten worden om de SOLL situatie
te bereiken.
Uitvoeren van de stappen, waarbij onder andere gedacht kan worden aan de stappen: het in kaart brengen van de rechtmatigheidsrisico's en
het uitvoeren van interne controles.
Als laatste stap het opstellen van de rechtmatigheidsverantwoording.

UL
Beschrijving 1ST

I

Beschrijving SOLL

Stappenplan
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Uitvoeren stappen

Rechtmatigheidsver •
antwoording of in
control statement
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Doel en object van de controle
Het doel van de controle is het geven van een onafhankelijk oordeel of de financiële overzichten van Servicecentrum MER, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
zijn opgesteld in overeenstemming met het BBV. Voor een uitgebreide beschrijving van onze aanpak verwijzen wij naar onze opdrachtbevestiging d.d. 2 oktober 2018.
Materialiteit
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van
invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. Bij onze controlewerkzaamheden hebben wij als uitgangspunt de door
de raad vastgestelde toleranties gehanteerd. De raad heeft ons daarbij opgedragen om bij onze oordeelsvorming en rapportering uit te gaan van de hierna vermelde
goedkeurings- en rapporteringstolerantie. Op basis van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO) en onze professionele oordeelsvorming hebben wij de
materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 217.745. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de
gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. Wij zijn met u overeengekomen dat wij tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de
€ 25.000 rapporteren, alsmede afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn. Onze controle richt zich tevens op de getrouwheid en
rechtmatigheid van de informatie in de WNT-verantwoording. Voor de WNT gelden specifiek voorgeschreven rapporteringstoleranties die veelal lager zijn dan uw
rapporteringstolerantie. Wij passen deze voorgeschreven WNT-toleranties eveneens op correcte wijze toe.
Onafhankelijkheid
Nederlands recht en overige beroepsregels, zoals de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO), vereisen dat wij
onafhankelijk zijn ten opzichte van onze controle cliënten. Wij zijn van mening dat door ons is voldaan aan deze eisen. Wij bevestigen dat we geen giften hebben gegeven
aan dan wel aangenomen van de organisatie of haar personeel. Wij hebben de overige dienstverlening naast de controle van de jaarrekening beoordeeld aan de hand van
onze beroepsregels en hebben geconcludeerd dat het type dienstverlening en de vergoeding onze onafhankelijkheid niet beïnvloeden.
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Opdracht en controleaanpak
Wij hebben de jaarrekening gecontroleerd conform de Nederlandse controlestandaarden en de met u gemaakte afspraken in de opdrachtbevestiging van 2 oktober 2018.
Tevens beoordeelden wij de verenigbaarheid van de andere informatie, inclusief de overige gegevens en het jaarverslag met de jaarrekening en of deze geen materiële
afwijkingen bevatten op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins. Voor een accountantscontrole gelden inherente
beperkingen, die zijn uiteengezet in de opdrachtbevestiging.
Onze controleaanpak is gebaseerd op een risicogerichte benadering. Deze aanpak gaat uit van een risicoanalyse op transactiestromen, zoals verkoopactiviteiten en
personeelszaken. Daarnaast worden bedrijfsrisico's beoordeeld die voortvloeien uit de strategie en operaties van Servicecentrum MER. In de risicoanalyse hebben wij
beoordeeld in hoeverre de onderkende risico's van invloed kunnen zijn op de jaarrekening.
Strekking van de controleverklaring
Aangezien de jaarrekening 2018 van Servicecentrum MER aan de daaraan te stellen eisen voldoet, hebben wij een goedkeurende controleverklaring, gedateerd op 16 april
2019, afgegeven bij deze jaarrekening. Alle bevindingen voortvloeiend uit onze controle van de jaarrekening 2018 zijn afdoende behandeld en onze controle is afgerond.
Continuïteit
De waarderingen in de jaarrekening van Servicecentrum MER zijn gebaseerd op de veronderstelling dat Servicecentrum MER als geheel in continuïteit zal worden
voortgezet. De inschatting of een duurzame voorzetting mogelijk is, inclusief de eventueel in de jaarrekening op te nemen toelichting, is de wettelijke
verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur. Als accountant beoordelen wij de aanvaardbaarheid van de door het dagelijks bestuur ingeschatte mogelijkheden tot een
duurzame voortzetting. Wij vinden deze inschatting aanvaardbaar.

I
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Onze controle

Het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en bevat geen materiële afwijkingen
De jaarstukken 2018 van Servicecentrum MER bestaan uit:
• Het jaarverslag 2018 (programmaverantwoording en verplichte paragrafen).
• De jaarrekening 2018 (balans met toelichting, overzicht van baten en lasten in de jaarrekening met toelichting inclusief bijlage taakvelden).
In het onderdeel 'programmaverantwoording' van het jaarverslag dient Informatie opgenomen te worden over: wat hebben we gedaan, wat hebben we bereikt en wat heeft
het gekost? De programmaverantwoording vormt samen met de verplicht voorgeschreven paragrafen (zoals weerstandsvermogen, bedrijfsvoering etc.) het jaarverslag.
Beide onderdelen vallen niet (expliciet) onder de controle van de jaarrekening. Het primaire object van de accountantscontrole (op grond van artikel 213 van de
Gemeentewet) is de jaarrekening (de balans met toelichting en het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening met toelichting). De inhoud van het jaarverslag
(programmaverantwoording en paragrafen) hebben wij getoetst. Bij onze controle hebben wij geen materiële afwijkingen tussen het jaarverslag en de jaarrekening
geconstateerd. Het jaarverslag en de jaarrekening zijn met elkaar verenigbaar.
De grondslagen van de jaarrekening 2018 zijn aanvaardbaar
De belangrijkste verslaggevingsgrondslagen van Servicecentrum MER zijn uiteengezet in de grondslagen van de jaarrekening 2018. In 2018 zijn er geen wijzigingen geweest
in toegepaste verslaggevingsgrondslagen die een aanzienlijke invloed hebben op de baten en lasten of de financiële positie van uw organisatie. Significante
verslaggevingsgrondslagen en toepassing hiervan zijn belangrijk voor de presentatie van de financiële positie van uw organisatie en de baten en lasten in de jaarrekening.
Daarnaast vereisen zij van het bestuur en het management dat zij een oordeel vormen ten aanzien van soms moeilijke, subjectieve en complexe posities vaak vanwege de
noodzaak om Inschattingen te moeten maken over het effect van zaken die inherent onzeker zijn. Wij hebben het door het bestuur en het management toegepaste proces
met betrekking tot significante verslaggevingsaspecten geëvalueerd en hebben gegevensgerichte controlewerkzaamheden uitgevoerd.

I
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Onze controle
Fraude en non-compliance
Onze controle is niet specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Bij de planning voor de jaarrekeningcontrole, houden wij rekening met het risico dat de jaarrekening
als gevolg van fraude en onregelmatigheden onjuistheden van materieel belang zou kunnen bevatten. Daarnaast hebben wij beoordeeld in hoeverre sprake kan zijn van een
risico omtrent corruptie. Eén van de door ons uitgevoerde maatregelen is het bespreken van de mogelijke frauderisico's en mogelijke fraudesituaties op verschillende
niveaus binnen de organisatie. Hiertoe hebben wij de mogelijke frauderisico's en de mogelijke fraudesituaties besproken met de directie. Deze besprekingen en onze
controlewerkzaamheden hebben geen aanwijzingen voor materiële fraude opgeleverd. Bij de jaarrekeningcontrole hebben wij geconstateerd dat u nog geen
frauderisicoanalyse heeft opgesteld. Wij adviseren u een frauderisicoanalyse op te stellen. Bij de interim-controle 2019 zullen wij de voortgang beoordelen.
Bij de beoordeling van het risico omtrent corruptie hebben wij gekeken naar klant specifieke omstandigheden zoals de geografische plaats van de activiteiten, hebben we
gekeken naar de sectoren waar corruptie meer dan gemiddeld voorkomt en hebben we beoordeeld in hoeverre buitenlandse wetgeving als de UK Bribery Act en de US
Foreign Corrupt Practices Act van invloed kunnen zijn. Wij hebben aandacht besteed aan de compliance met de voor u van toepassing zijnde wet- en regelgeving en overige
bepalingen voor zover wij die van belang achten in het kader van onze controle van de jaarrekening. Bij die werkzaamheden hebben wij geen materiële non-compliance
geconstateerd.
Geautomatiseerde gegevensverwerking
De accountant dient op basis van artikel 2:393, lid 4 BW, melding te maken van zijn bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de
geautomatiseerde gegevensverwerking. Tijdens de interim-controle hebben wij ook relevante processen met betrekking tot de geautomatiseerde gegevensverwerking
getoetst. Voor onze bevindingen verwijzen wij naar onze managementletter 2018. Wij hebben de automatiseringsorganisatie van de organisatie uitsluitend in het kader van
de jaarrekeningcontrole beoordeeld. De interim-controle heeft meerdere tekortkomingen in de continuïteit en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde
gegevensverwerking aan het licht gebracht. Dit betreft tekortkomingen voor de applicatie Key2Financiën op het gebied van:
• Logische toegangsbeveiliging;
• Wijzigingsbeheer;
• Continuïteit.
Wij adviseren u om de nodige aandacht te blijven schenken aan de IT-beheersmaatregelen zodat in de toekomst bij de accountantscontrole gebruik kan worden gemaakt
van het systeem. Tijdens de interim-controle 2019 zullen we doorgevoerde wijzigingen betrekken in onze controlewerkzaamheden.
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Nieuwe perspectieven
In de nieuwe economie doen kansen zich sneller voor dan ooit. Nieuwe
spelregels geven een boost aan zakelijk werken. En een nieuwe generatie staat
klaar om het anders te doen. Beter, slimmer, innovatiever. Wie succesvol wil
ondernemen, moet zelf ook vernieuwen. Open staan voor verandering. En met
open vizier kijken naar de mogelijkheden die voor ons liggen.
Nieuwe perspectieven, dat is wat BDO u wil bieden. En kan bieden, dankzij onze
unieke combinatie van lokale marktkennis en een internationaal netwerk.
Persoonlijke dienstverlening en een professionele aanpak. BDO helpt u graag om
vanuit een andere invalshoek naar uw business te kijken. Zodat u de juiste
beslissingen neemt om uw organisatie sterker, wendbaarder en succesvoller te
maken. Of u nu een mkb-bedrijf, familiebedrijf, publieke organisatie of
internationale organisatie bent.
BDO kijkt graag met u vooruit. Samen komen we tot nieuwe Inzichten en
nieuwe kansen in uw markt. Samen creëren we nieuwe perspectieven.

800 Accountants & AtMsmn verleent vanuit 18 vestigingen In heel h •Hand en met ruiml.SSO professionals diensten op het gebied van accountancy, belaslingadvtes en consultancy.

I

BDO adviseert organisaties in tat van branches en is sterk in de advisering a n het Nederlandse middenbedrijf, jsemi-] overheidsinstellingen en familiebedrijven. Of het nu gaat om een controle van uM jaarrekening, de begeleiding v
een fiscaal advies op maat. In af le gevallen heeft u te maken met professionals. Zowel lokaal, regionaal, landelijk als internationaal. BDO maakt deel uit van het internationale BDO-netwerk (actief tn 162 landen, meer dan 80.000 medewcrttefs w^rrtdwiid) dat
bestaat uit zelfstandlge en onafhankelijke organisaties, die over de hete wereld onder de mefknaam BDO actief ii]nopbel gebied van de zakelijke dienstverlening. Oat maakt ons in alle opzichten bijzonder betrokken. Kijk voor meer tnformatte op swww.bdo.nl
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Accountantsverslag 2018
Gemeenschappelijke regeling Servicecentrum MER

20 maart 2019

T: +31 (0)40 269 82 22
E: info@bdo.nl
www.bdo.nl

BDO Audit & Assurance B.V.
Postbus 229, 5600 AE Eindhoven - Nederland
Dr. Holtroplaan 15, 5652 XR Eindhoven - Nederland

Aan de leden van het algemeen
bestuur van de gemeenschappelijke
regeling Servicecentrum MER
Postbus 450
6100 AL ECHT

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Maastricht-Airport, 20 maart 2019

Onze bevindingen en aanbevelingen hebben wij afgestemd met de directie d.d. 20 maart 2019. Een afschrift van dit verslag is
toegezonden aan het dagelijks bestuur.

Wij hebben de jaarrekening 2018 van de gemeenschappelijke regeling Servicecentrum MER (hierna te noemen ‘Servicecentrum
MER’) gecontroleerd. Zoals afgesproken in onze opdrachtbevestiging d.d. 2 oktober 2018, ontvangt u hierbij ons
accountantsverslag 2018. In dit verslag hebben wij de belangrijkste bevindingen en conclusies van de jaarrekeningcontrole
opgenomen. De in dit verslag opgenomen bevindingen doen geen afbreuk aan ons oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid.

Het opstellen en controleren van de jaarrekening vraagt elk jaar weer een aanzienlijke inspanning. Bij deze willen wij alle
betrokken medewerkers van het Servicecentrum MER bedanken voor de constructieve en plezierige samenwerking tijdens de
controle.
Wij hopen u met dit verslag van dienst te zijn. Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid een nadere toelichting op de inhoud te
geven.
Met vriendelijke groet,
BDO Audit & Assurance B.V.
Ter informatie: De digitale versie van dit
document is vanaf de inhoudspagina
interactief. Aan de hand van de menustructuur
kan door het document genavigeerd worden.
Via een klik op het BDO-logo gaat u steeds één
stap terug in de menustructuur totdat u
uiteindelijk weer in het hoofdmenu (de
inhoudsopgave) uitkomt.

namens deze,

Drs. D.O. Meeuwissen RA

2

Inhoudsopgave
Gemeenschappelijke regeling Servicecentrum MER

1. Dashboard accountantscontrole

2. Resultaat en financiële positie

Bijlagen

3. Uitkomsten jaarrekeningcontrole

1. Dashboard accountantscontrole
Gemeenschappelijke regeling Servicecentrum MER
Strekking controleverklaring






Resultaat 2018

De jaarrekening 2018 is getrouw en rechtmatig.
De WNT is nageleefd.
Het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening.
De ongecorrigeerde controleverschillen blijven onder de
goedkeuringstolerantie en rapporteringstolerantie.
De grondslagen van de jaarrekening zijn aanvaardbaar en het BBV wordt
nageleefd.




Het saldo van baten & lasten en het gerealiseerde resultaat in de jaarrekening
2018 is nihil. Het saldo van baten & lasten in de begroting na wijziging
bedraagt circa -/- € 99.500 en het gerealiseerde resultaat 2018 is nihil.
Een uitgebreide analyse van het resultaat is opgenomen in de toelichting op
het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening.

Belangrijkste bevindingen

Aandachtspunten voor 2019

 Inzake de naleving van de Europese aanbestedingsregels hebben wij de volgende
bevindingen:
• Wij hebben geconcludeerd dat bij twee automatiseringsleveranciers sprake is
van specifieke cases met een complexe regelgeving c.q. jurisprudentie. Uit
de interne inkoopanalyse en onze beoordeling blijkt niet eenduidig of op
juridische gronden deze opdrachten opnieuw (Europees) aanbesteed dienden
te worden. Dergelijke complexe cases dient de accountant vanuit de
Kadernota Rechtmatigheid 2018 mee te nemen als niet-financiële
rechtmatigheidsfout. Wij adviseren u te onderzoeken of deze niet-financiële
rechtmatigheidsfouten in boekjaar 2019 kunnen worden verholpen.
• Bij één leverancier inzake de inhuur van extern personeel ten behoeve van
de projectenkalender I&A kan de publicatie van de opdrachtgunning op
Tenderned niet worden aangetoond. Dit betreft een procedurele vormfout
welke wij hebben meegenomen als niet-financiële rechtmatigheidsfout.
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Uit de accountantscontrole blijkt dat aanbestedingen een complex onderwerp
is en ieder jaar de nodige capaciteit en kennis vergt van de organisatie. Uw
organisatie heeft hiervoor de nodige acties uitgezet. Desondanks blijft de
naleving van Europese aanbestedingsregels een van de belangrijkste
aandachtspunten voor de controle voor boekjaar 2019.
Zoals blijkt uit onze managementletter d.d. 18 januari 2019 zijn er diverse
bevindingen geconstateerd ten aanzien van de IT-beheersing. Om in de
toekomst bij de accountantscontrole gebruik te kunnen maken van de
systemen adviseren wij u voldoende aandacht te besteden aan de ITbeheersing. Hiervoor is een start gemaakt in 2018 en de acties zullen
doorlopen in 2019.
Bij de jaarafsluiting adviseren wij u ‘harde’ afsluitingen van de financiële
administratie in het Planning & Control proces op te nemen en hier periodiek
toezicht op te houden. Dit voorkomt onnodige vertragingen in het proces van
het opstellen van de jaarrekening en onze controlewerkzaamheden.

2. Resultaat en financiële positie
Resultaat 2018
Gerealiseerd
resultaat 2018
bedraagt nihil

Gerealiseerd resultaat 2018
Het gerealiseerde resultaat ad nihil van het Servicecentrum MER over het jaar 2018 is gelijk aan de gewijzigde begroting. In het onderstaand
overzicht is het resultaat in het kort weergegeven:
Overzicht van baten en lasten 2018
(alle bedragen in € '000)

Resultaat

Gewijzigde

2018

begroting

Saldo van baten en lasten

-

-99.574

Onttrekkingen reserves

-

99.575

Dotatie aan reserves

-

-

Resultaat

-

1

Voor een nader gedetailleerd inzicht van de gerealiseerde afwijkingen ten opzichte van de begroting na wijziging en de verklarende toelichting
hierop verwijzen wij u voorts naar de toelichtingen per programma, zoals opgenomen in hoofdstuk 3 tot en met 6 als onderdeel van de
programmaverantwoording.
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2. Resultaat en financiële positie
Uw financiële positie vergeleken
Kengetallen
moeten in relatie
tot elkaar worden
bezien

Onze rol in relatie tot het weerstandsvermogen en financiële kengetallen
De analyse van het weerstandsvermogen en de financiële kengetallen is een onderdeel van het jaarverslag en de paragraaf weerstandsvermogen en
risicobeheersing. Vanuit onze controlerende rol dienen wij vast te stellen of het jaarverslag (en dus deze paragraaf) niet strijdig is met de
jaarrekening en geen materiële onjuistheden bevat. De kengetallen moeten altijd in relatie tot elkaar worden bezien. Uit de combinatie van de
kengetallen kan een beeld worden gemaakt van de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling. Daarbij kan ook inzichtelijk worden
gemaakt wat de oorzaak is van een sterke of zwakke financiële positie. De financiële kengetallen geven, met de inherente beperkingen hierbij,
inzicht in (de ontwikkeling) uw financiële positie, mede in relatie tot de landelijke benchmark. Verderop deze pagina gaan we concreet in op de
kengetallen voor het servicecentrum.

Extern onderzoek

Momenteel loopt er een onderzoek door een extern bureau naar de problemen binnen het samenwerkingsverband (programma ‘bedrijfsvoering’).
De bevindingen worden eind maart 2019 verwacht waarna deze binnen het dagelijks/algemeen bestuur zullen worden besproken en een
verbetertraject wordt gestart.

Uw financiële
positie: bestendig
en conform
afspraken

Weerstandsvermogen Servicecentrum MER is voldoende
In de paragraaf weerstandsvermogen heeft het dagelijks bestuur een overzicht opgenomen van de weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit
bedraagt volgens deze paragraaf € 130.000. De algemene reserve van € 130.000 is als weerstandscapaciteit bepaald. In de paragraaf
weerstandsvermogen zijn de relevante risico’s benoemd. Servicecentrum MER heeft op basis van interne berekeningen het totale bedrag aan
risico’s waaraan de organisatie is blootgesteld bepaald op € 130.000. Het weerstandsvermogen van het Servicecentrum MER is voldoende te
noemen.
Solvabiliteit en netto-schuldquote
De solvabiliteit bedraagt ultimo 2018 6% (2017: 6%). Voor de solvabiliteit geldt dat hoe hoger dit percentage is, hoe beter de organisatie in staat is
om haar verplichtingen op lange termijn de voldoen. Bij Servicecentrum MER vloeien positieve bedragen terug naar de deelnemende gemeenten.
De netto schuldquote bedraagt -8% (2017: -2%). De netto-schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de
exploitatie en de hoogte van de investeringen uit het nabije verleden.
Zowel de solvabiliteit als de netto-schuldquote is conform de afspraken met de deelnemende gemeenten.
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3. Uitkomsten jaarrekeningcontrole
De jaarrekening is getrouw & rechtmatig
De jaarrekening
2018 is getrouw &
rechtmatig

Jaarrekening getrouw en rechtmatig
Wij hebben bij de jaarrekening 2018 van Servicecentrum MER een goedkeurende controleverklaring afgegeven met betrekking tot de getrouwheid
en rechtmatigheid. Een goedkeurende verklaring met betrekking tot getrouwheid betekent dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2018 als van de activa en passiva per 31 december 2018 in overeenstemming met
het Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV). Naast de geconstateerde en verwerkte controleverschillen, zijn tijdens
onze controle tevens resterende controleverschillen geconstateerd ten aanzien van getrouwheid en rechtmatigheid.
Post/omschrijving van de toelichting

Fouten (* € 1.000)

Onzekerheden (* € 1.000)

Verwijzing

Getrouwheid
Geen ongecorrigeerde controleverschillen > € 25.000
Totaal

0

0

0

0

Rechtmatigheid
Geen ongecorrigeerde controleverschillen > € 25.000
Totaal

Wij concluderen dat de resterende niet-verwerkte controleverschillen zowel individueel als gezamenlijk niet materieel zijn voor de jaarrekening
2018 als geheel en derhalve hebben wij een goedkeurende verklaring verstrekt met betrekking tot de getrouwheid en rechtmatigheid. De
goedkeuringstolerantie bedraagt € 217.745 voor fouten en € 653.235 voor onzekerheden.
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3. Uitkomsten jaarrekeningcontrole
Uitkomsten getrouwheidscontrole
Het BBV wordt
nageleefd

Bevindingen ten aanzien van naleving van de wettelijke verslaggevingsregels (BBV)
Wij hebben vastgesteld dat Servicecentrum MER de wettelijke verslagleggingsregels (BBV) heeft nageleefd.

WNTverantwoording
voldoet aan de
vereisten.

Naleving van de (publicatieverplichtingen) WNT
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is met ingang van 2013 van toepassing en vervangt
tegelijkertijd de Wopt (Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens). Doelstelling van de wet is te verhinderen dat
instellingen in de publieke en semipublieke sectoren rechtens in staat zijn bovenmatige bezoldigingen toe te kennen.
Voor Servicecentrum MER geldt dat de leden van het algemeen bestuur, de leden van het dagelijks bestuur en de directieleden als topfunctionaris
worden aangemerkt. De algemene bezoldiging voor een topfunctionaris mag voor 2018 niet meer bedragen dan € 189.000 per jaar. De externe
accountant is belast met de controle op de naleving van de WNT door de instelling.
Overschrijding van de bezoldigingsnorm wordt aangemerkt als een onverschuldigde betaling, die door de topfunctionaris terugbetaald moet
worden aan de instelling. Gebeurt dit niet, dan is BDO als accountant wettelijk verplicht om bij het ministerie melding te doen van deze
onverschuldigde betaling. Wij hebben tevens een meldingsplicht indien u geen of onjuiste gegevens heeft gepubliceerd in de jaarrekening.
Wij hebben vastgesteld dat de bezoldigingen over 2018 van Servicecentrum MER niet strijdig zijn met de WNT en dat de jaarrekening 2018 van
Servicecentrum MER voldoet aan de publicatieverplichtingen van de WNT.

Financiële
beheersing en
toezicht

Bevindingen naar aanleiding van onze interim-controle
Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole hebben wij een interim-controle uitgevoerd. Deze interim-controle is primair gericht op de
administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB) voor zover van belang voor onze controle op de betrouwbaarheid en rechtmatigheid van
de in de jaarrekening opgenomen gegevens. De bevindingen naar aanleiding van deze controle hebben wij opgenomen in onze managementletter
d.d. 18 januari 2019. Bij de jaarrekeningcontrole hebben wij geconstateerd dat de aandachtspunten voortvarend zijn opgepakt. De follow-up van
de IT-beheersmaatregelen is opgenomen op pagina 18 van dit accountantsverslag.
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3. Uitkomsten jaarrekeningcontrole
Uitkomsten rechtmatigheidscontrole
Begrotingsrechtmatigheid:
overschrijding
lasten en baten

Lastenoverschrijdingen in het kader van begrotingsrechtmatigheid
In totaal heeft uw gemeenschappelijke regeling circa € 22,4 miljoen aan lasten begroot na wijziging tegenover circa € 21,8 miljoen aan werkelijke
lasten in 2018. Dit is in totaal een onderschrijding van € 0,6 miljoen. Aan baten had uw gemeenschappelijke regeling een bedrag van € 22,3
miljoen begroot na wijziging tegenover € 21,7 miljoen aan werkelijke baten in 2018. In totaal gaat het om een lagere realisatie van baten van
€ 0,6 miljoen. Uit het overzicht van baten en lasten blijkt dat er bij het programma Bestuur en Organisatie sprake is van een minimale
begrotingsoverschrijding aan de lastenkant van circa € 3.000. Gezien onze toleranties nemen we deze overschrijding niet mee in ons oordeel.
Naast het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten kent een gemeenschappelijke regeling ook het gerealiseerde resultaat. Dit is het
gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten plus of min de tussentijdse resultaatbestemmingen. Deze bestemmingen bestaan uit in de loop van
het jaar gedane onttrekkingen uit reserves minus de tussentijdse stortingen in reserves. De stortingen in dan wel onttrekkingen aan reserves
vinden plaats op basis van door u genomen besluiten. In 2018 is circa € 100.000 aan de reserves onttrokken zodat het gerealiseerde resultaat nihil
bedraagt.

Geen sprake van
overschrijding
investeringskredieten

Kredietoverschrijdingen in het kader van begrotingsrechtmatigheid
In het kader van de begrotingsrechtmatigheid hebben wij tevens de lastenoverschrijdingen op investeringskredieten beoordeeld om vast te stellen
of de gerealiseerde uitgaven binnen de door het algemeen bestuur geautoriseerde begroting zijn gebleven. In 2018 hebben geen investeringen
plaatsgevonden. Derhalve is er geen sprake van kredietoverschrijdingen.

9

3. Uitkomsten jaarrekeningcontrole
Uitkomsten rechtmatigheidscontrole
Onrechtmatige
aanbestedingen

Niet financiële rechtmatigheidsfouten bij Europese aanbestedingen
In het kader van de rechtmatigheidscontrole hebben wij de juiste toepassing van de Europese aanbestedingsrichtlijnen gecontroleerd aan de hand
van een zogenaamde inkoopanalyse. Naar aanleiding van deze inkoopanalyse hebben wij geen lasten als onrechtmatig meegewogen in ons oordeel.
Wel hebben wij onderstaande niet-financiële rechtmatigheidsfouten geconstateerd:
• bij twee automatiseringsleveranciers is er sprake van specifieke cases met een complexe regelgeving c.q. jurisprudentie inzake de inrichting
van de automatiseringsomgeving. Uit de interne inkoopanalyse blijkt niet eenduidig of op juridische gronden de opdrachten opnieuw (Europees)
aanbesteed dienden te worden. Dergelijke complexe cases dient de accountant vanuit de Kadernota Rechtmatigheid 2018 als een niet-financiële
rechtmatigheid te kwalificeren en in het accountantsverslag te rapporteren. Wij adviseren u te onderzoeken of deze niet-financiële
rechtmatigheidsfouten in boekjaar 2019 kunnen worden verholpen.
• bij één leverancier inzake de inhuur van extern personeel ten behoeve van de projectenkalender I&A kan de publicatie van de opdrachtgunning
op Tenderned niet worden aangetoond. Dit betreft een procedurele vormfout welke wij hebben meegenomen als een niet-financiële
rechtmatigheidsfout. Volledigheidshalve melden wij dat ons is medegedeeld dat deze opdrachten aflopen in 2018.
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3. Uitkomsten jaarrekeningcontrole
Aandachtspunten voor 2019
Inleiding

1. Aanbestedingen

Naar aanleiding van onze
controle van de jaarrekening
2018 hebben wij een aantal
bevindingen en aanbevelingen
over het afgelopen boekjaar
weergegeven. Daarnaast willen
wij, vanuit onze natuurlijke
adviesfunctie, de volgende
aandachtspunten voor het
komende jaar benoemen.

Naleving Europese aanbestedingsregels
Uit de accountantscontrole van de boekjaren 2016 tot en met 2018 blijkt dat aanbestedingen een complex
onderwerp is en ieder jaar de nodige capaciteit en kennis vergt van de organisatie. Uw organisatie heeft hier
de nodige acties voor uitgezet. Desondanks blijft de naleving van Europese aanbestedingsregels een van de
belangrijkste aandachtspunten voor de controle van boekjaar 2019.

2. IT-beheersing

Algemene IT-beheersmaatregelen
Een toereikende opzet, bestaan en werking van algemene IT-beheersmaatregelen rond uw kritieke systemen
en applicaties leveren een belangrijke bijdrage aan het mitigeren van de risico’s op verstoringen in de
gegevensverwerking, onbeheerste wijzigingen en ongeautoriseerde handelingen. Tijdens de interim-controle
2018 hebben wij navraag gedaan naar de opvolging van onze bevindingen naar aanleiding van de voor de
jaarrekeningcontrole 2016 uitgevoerde IT-audit ten aanzien van de financiële applicatie Key2Financiën.
Hiervoor is een start gemaakt in 2018 en de acties zullen doorlopen in 2019. Hierdoor kunnen wij voor
boekjaar 2018 nog niet steunen op de applicatie Key2Financiën en de betrouwbaarheid van de output
(lijstwerk) uit Key2Financiën. Zonder een opvolging van de bevindingen van de IT-audit 2016 blijven
aanvullende werkzaamheden vereist om zekerheid te krijgen dat er geen sprake is van een materiële fout in
de jaarrekening door de bevindingen in de IT-omgeving.

3. Proces jaarafsluiting
en controle

‘Harde’ afsluitingen
Via dit aandachtspunt geven wij invulling aan onze verantwoordelijkheid (Standaard 260) de met governance
belaste personen te informeren over significante aangelegenheden die relevant zijn voor het toezicht op het
proces van financiële verslaggeving. Specifiek noemen we hier het punt ‘jaarafsluiting’. Wij adviseren u
‘harde’ afsluitingen van de financiële administratie in het interne Planning & Control proces op te nemen en
hier periodiek toezicht op te houden. Dit voorkomt onnodige vertragingen in het proces van opstellen van de
jaarrekening en onze controlewerkzaamheden.
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3. Uitkomsten jaarrekeningcontrole
In control statement
Rechtmatigheidsverantwoording
vanaf boekjaar
2021

De aanleiding
Momenteel geven de externe accountants nog een verklaring af ten aanzien van de rechtmatigheid, maar vanaf het boekjaar 2021 geeft de externe
accountant alleen nog een oordeel inzake de getrouwheid van de jaarrekening. Vanaf 2021 geeft het dagelijks bestuur zelf een
rechtmatigheidsverantwoording af in de jaarstukken. Als gemeenschappelijke regeling is het verstandig dat u zich nu al voorbereid. Vragen die u
zich voorafgaand aan de wetswijziging kan stellen zijn1:
1.
2.
3.
4.
5.

Wat zijn uw ambities aangaande de rechtmatigheidsverantwoording en het eventueel breder trekken naar een “in control statement”? En hoe
raken deze ambities de inrichting van uw bedrijfsvoering?
Wat is er voor nodig om (als bestuur) straks een rechtmatigheidsverantwoording af te kunnen geven?
Heeft u al voldoende expertise in huis of moet u samenwerking in de regio opzoeken?
In hoeverre bent u al in staat om zelf een oordeel te geven over de financiële rechtmatigheid van uw belangrijkste processen? Is uw
verbijzonderde interne controle-functie bijvoorbeeld al zodanig opgezet dat, aan het eind van het jaar al een totaalconclusie getrokken kan
worden met opgenomen een vertaling naar de balans en staat van baten en lasten?
Kan uw organisatie al eerder proberen om zelf een (deel van de) rechtmatigheidsverantwoording op te stellen, vooruitlopend op de
wettelijke verplichting, en kan die verantwoording dan ook gebruikt worden voor de afstemming en voorbereiding op de externe
accountantscontrole?

Servicecentrum MER wordt straks gevraagd een rechtmatigheidsverantwoording af te geven. Een in Control Statement gaat verder dan de
rechtmatigheidsverantwoording. Het gaat bij een in control statement niet alleen over de risico’s die bestaan op het gebied van rechtmatigheid,
maar om alle risico’s met een grote kans en/of impact.
Rechtmatigheidsverantwoording in jaarrekening van gemeente, 5 oktober 2018, https://vng.nl/onderwerpenindex/gemeentefinancien/begroting-enverantwoording/nieuws/rechtmatigheidsverantwoording-in-jaarrekening-van-gemeente
1
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3. Uitkomsten jaarrekeningcontrole
In control statement
Stappenplan
rechtmatigheidsverantwoording

Hoe kom je tot een rechtmatigheidsverantwoording / In Control Statement?
De wettelijke wijziging is gericht op de rechtmatigheid. Veel organisaties moeten hiervoor nog de nodige stappen zetten. Hierbij kan gedacht
worden aan:
1. Het in kaart brengen van de huidige situatie (IST situatie).
•
Vaststellen in hoeverre de organisatie al in staat is zelf een oordeel te geven over de rechtmatigheid.
•
Beoordelen van het huidige interne risicobeheersings- en controlesysteem en het evalueren van de huidige verbijzonderde interne
controlefunctie.
2. Het bepalen welke ambities u heeft aangaande de rechtmatigheidsverantwoording. De range loopt van een rechtmatigheidsverantwoording op
enkele onderwerpen tot een In Control Statement. (SOLL situatie).
3. Het vertalen van de ambities naar de inrichting van de bedrijfsvoering c.q. bepalen welke stappen gezet moeten worden om de SOLL situatie
te bereiken.
4. Uitvoeren van de stappen, waarbij onder andere gedacht kan worden aan de stappen: het in kaart brengen van de rechtmatigheidsrisico’s en
het uitvoeren van interne controles.
5. Als laatste stap het opstellen van de rechtmatigheidsverantwoording.
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Bijlagen
Gemeenschappelijke regeling Servicecentrum MER

Bijlage: Onze controle

Bijlage
Onze controle
Doel en object van de controle
Het doel van de controle is het geven van een onafhankelijk oordeel of de financiële overzichten van Servicecentrum MER, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
zijn opgesteld zijn in overeenstemming met het BBV. Voor een uitgebreide beschrijving van onze aanpak verwijzen wij naar onze opdrachtbevestiging d.d. 2 oktober 2018.
Materialiteit
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van
invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. Bij onze controlewerkzaamheden hebben wij als uitgangspunt de door
de raad vastgestelde toleranties gehanteerd. De raad heeft ons daarbij opgedragen om bij onze oordeelsvorming en rapportering uit te gaan van de hierna vermelde
goedkeurings- en rapporteringstolerantie. Op basis van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO) en onze professionele oordeelsvorming hebben wij de
materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 217.745. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de
gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn. Wij zijn met u overeengekomen dat wij tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de
€ 25.000 rapporteren, alsmede afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn. Onze controle richt zich tevens op de getrouwheid en
rechtmatigheid van de informatie in de WNT-verantwoording. Voor de WNT gelden specifiek voorgeschreven rapporteringstoleranties die veelal lager zijn dan uw
rapporteringstolerantie. Wij passen deze voorgeschreven WNT-toleranties eveneens op correcte wijze toe.
Onafhankelijkheid
Nederlands recht en overige beroepsregels, zoals de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO), vereisen dat wij
onafhankelijk zijn ten opzichte van onze controle cliënten. Wij zijn van mening dat door ons is voldaan aan deze eisen. Wij bevestigen dat we geen giften hebben gegeven
aan dan wel aangenomen van de organisatie of haar personeel. Wij hebben de overige dienstverlening naast de controle van de jaarrekening beoordeeld aan de hand van
onze beroepsregels en hebben geconcludeerd dat het type dienstverlening en de vergoeding onze onafhankelijkheid niet beïnvloeden.
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Bijlage
Onze controle
Opdracht en controleaanpak
Wij hebben de jaarrekening gecontroleerd conform de Nederlandse controlestandaarden en de met u gemaakte afspraken in de opdrachtbevestiging van 2 oktober 2018.
Tevens beoordeelden wij de verenigbaarheid van de andere informatie, inclusief de overige gegevens en het jaarverslag met de jaarrekening en of deze geen materiële
afwijkingen bevatten op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins. Voor een accountantscontrole gelden inherente
beperkingen, die zijn uiteengezet in de opdrachtbevestiging.
Onze controleaanpak is gebaseerd op een risicogerichte benadering. Deze aanpak gaat uit van een risicoanalyse op transactiestromen, zoals verkoopactiviteiten en
personeelszaken. Daarnaast worden bedrijfsrisico’s beoordeeld die voortvloeien uit de strategie en operaties van Servicecentrum MER. In de risicoanalyse hebben wij
beoordeeld in hoeverre de onderkende risico’s van invloed kunnen zijn op de jaarrekening.
Strekking van de controle-verklaring
Aangezien de jaarrekening 2018 van Servicecentrum MER aan de daaraan te stellen eisen voldoet, hebben wij een goedkeurende controleverklaring, gedateerd op xx maart
2019, afgegeven bij deze jaarrekening. Alle bevindingen voortvloeiend uit onze controle van de jaarrekening 2018 zijn afdoende behandeld en onze controle is afgerond.
Continuïteit
De waarderingen in de jaarrekening van Servicecentrum MER zijn gebaseerd op de veronderstelling dat Servicecentrum MER als geheel in continuïteit zal worden
voortgezet. De inschatting of een duurzame voorzetting mogelijk is, inclusief de eventueel in de jaarrekening op te nemen toelichting, is de wettelijke
verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur. Als accountant beoordelen wij de aanvaardbaarheid van de door het dagelijks bestuur ingeschatte mogelijkheden tot een
duurzame voortzetting. Wij vinden deze inschatting aanvaardbaar.
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Bijlage
Onze controle
Het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening en bevat geen materiële afwijkingen
De jaarstukken 2018 van Servicecentrum MER bestaan uit:
• Het jaarverslag 2018 (programmaverantwoording en verplichte paragrafen).
• De jaarrekening 2018 (balans met toelichting, overzicht van baten en lasten in de jaarrekening met toelichting inclusief bijlage taakvelden).
In het onderdeel ‘programmaverantwoording’ van het jaarverslag dient informatie opgenomen te worden over: wat hebben we gedaan, wat hebben we bereikt en wat heeft
het gekost? De programmaverantwoording vormt samen met de verplicht voorgeschreven paragrafen (zoals weerstandsvermogen, bedrijfsvoering etc.) het jaarverslag.
Beide onderdelen vallen niet (expliciet) onder de controle van de jaarrekening. Het primaire object van de accountantscontrole (op grond van artikel 213 van de
Gemeentewet) is de jaarrekening (de balans met toelichting en het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening met toelichting). De inhoud van het jaarverslag
(programmaverantwoording en paragrafen) hebben wij getoetst. Bij onze controle hebben wij geen materiële afwijkingen tussen het jaarverslag en de jaarrekening
geconstateerd. Het jaarverslag en de jaarrekening zijn met elkaar verenigbaar.
De grondslagen van de jaarrekening 2018 zijn aanvaardbaar
De belangrijkste verslaggevingsgrondslagen van Servicecentrum MER zijn uiteengezet in de grondslagen van de jaarrekening 2018. In 2018 zijn er geen wijzigingen geweest
in toegepaste verslaggevingsgrondslagen die een aanzienlijke invloed hebben op de baten en lasten of de financiële positie van uw organisatie. Significante
verslaggevingsgrondslagen en toepassing hiervan zijn belangrijk voor de presentatie van de financiële positie van uw organisatie en de baten en lasten in de jaarrekening.
Daarnaast vereisen zij van het bestuur en het management dat zij een oordeel vormen ten aanzien van soms moeilijke, subjectieve en complexe posities vaak vanwege de
noodzaak om inschattingen te moeten maken over het effect van zaken die inherent onzeker zijn. Wij hebben het door het bestuur en het management toegepaste proces
met betrekking tot significante verslaggevingsaspecten geëvalueerd en hebben gegevensgerichte controlewerkzaamheden uitgevoerd.
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Bijlage
Onze controle
Fraude en non-compliance
Onze controle is niet specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Bij de planning voor de jaarrekeningcontrole, houden wij rekening met het risico dat de jaarrekening
als gevolg van fraude en onregelmatigheden onjuistheden van materieel belang zou kunnen bevatten. Daarnaast hebben wij beoordeeld in hoeverre sprake kan zijn van een
risico omtrent corruptie. Eén van de door ons uitgevoerde maatregelen is het bespreken van de mogelijke frauderisico’s en mogelijke fraudesituaties op verschillende
niveaus binnen de organisatie Hiertoe hebben wij de mogelijke frauderisico’s en de mogelijke fraudesituaties besproken met de directie. Deze besprekingen en onze
controlewerkzaamheden hebben geen aanwijzingen voor materiële fraude opgeleverd. Bij de jaarrekeningcontrole hebben wij geconstateerd dat u nog geen
frauderisicoanalyse heeft opgesteld. Wij adviseren u een frauderisicoanalyse op te stellen. Bij de interim-controle 2019 zullen wij de voortgang beoordelen.
Bij de beoordeling van het risico omtrent corruptie hebben wij gekeken naar klant specifieke omstandigheden zoals de geografische plaats van de activiteiten, hebben we
gekeken naar de sectoren waar corruptie meer dan gemiddeld voorkomt en hebben we beoordeeld in hoeverre buitenlandse wetgeving als de UK Bribery Act en de US
Foreign Corrupt Practices Act van invloed kunnen zijn. Wij hebben aandacht besteed aan de compliance met de voor u van toepassing zijnde wet- en regelgeving en overige
bepalingen voor zover wij die van belang achten in het kader van onze controle van de jaarrekening. Bij die werkzaamheden hebben wij geen materiële non-compliance
geconstateerd.
Geautomatiseerde gegevensverwerking
De accountant dient op basis van artikel 2:393, lid 4 BW, melding te maken van zijn bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de
geautomatiseerde gegevensverwerking. Tijdens de interim-controle hebben wij ook relevante processen met betrekking tot de geautomatiseerde gegevensverwerking
getoetst. Voor onze bevindingen verwijzen wij naar onze managementletter 2018. Wij hebben de automatiseringsorganisatie van de organisatie uitsluitend in het kader van
de jaarrekeningcontrole beoordeeld. De interim-controle heeft meerdere tekortkomingen in de continuïteit en betrouwbaarheid van de geautomatiseerde
gegevensverwerking aan het licht gebracht. Dit betreft tekortkomingen voor de applicatie Key2Financiën op het gebied van:
 Logische toegangsbeveiliging;
 Wijzigingsbeheer;
 Continuïteit.
Wij adviseren u om de nodige aandacht te blijven schenken aan de IT-beheersmaatregelen zodat in de toekomst bij de accountantscontrole gebruik kan worden gemaakt
van het systeem. Tijdens de interim-controle 2019 zullen we doorgevoerde wijzigingen betrekken in onze controlewerkzaamheden.
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bdo.nl
Nieuwe perspectieven
In de nieuwe economie doen kansen zich sneller voor dan ooit. Nieuwe
spelregels geven een boost aan zakelijk werken. En een nieuwe generatie staat
klaar om het anders te doen. Beter, slimmer, innovatiever. Wie succesvol wil
ondernemen, moet zelf ook vernieuwen. Open staan voor verandering. En met
open vizier kijken naar de mogelijkheden die voor ons liggen.
Nieuwe perspectieven, dát is wat BDO u wil bieden. En kan bieden, dankzij onze
unieke combinatie van lokale marktkennis en een internationaal netwerk.
Persoonlijke dienstverlening en een professionele aanpak. BDO helpt u graag om
vanuit een andere invalshoek naar uw business te kijken. Zodat u de juiste
beslissingen neemt om uw organisatie sterker, wendbaarder en succesvoller te
maken. Of u nu een mkb-bedrijf, familiebedrijf, publieke organisatie of
internationale organisatie bent.
BDO kijkt graag met u vooruit. Samen komen we tot nieuwe inzichten en
nieuwe kansen in uw markt. Samen creëren we nieuwe perspectieven.

BDO Accountants & Adviseurs verleent vanuit 25 vestigingen in heel Nederland en met ruim 2.500 professionals diensten op het gebied van accountancy, belastingadvies en consultancy.
BDO adviseert organisatieen in tal van branches en is sterk in de advisering aan het Nederlandse middenbedrijf, (semi-) overheidsinstellingen en familiebedrijven. Of het nu gaat om een controle van uw jaarrekening, de begeleiding van een ingewikkelde overname of
een fiscaal advies op maat. In alle gevallen heeft u te maken met professionals. Zowel lokaal, regionaal, landelijk als internationaal. BDO maakt deel uit van het internationale BDO-netwerk (actief in 162 landen, meer dan 73.500 medewerkers wereldwijd) dat
bestaat uit zelfstandige en onafhankelijke organisaties, die over de hele wereld onder de merknaam BDO actief zijn op het gebied van de zakelijke dienstverlening. Dat maakt ons in alle opzichten bijzonder betrokken. Kijk voor meer informatie op www.bdo.nl
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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, 4 juli 2019
Afdeling:
Onderwerp:
Behandeld door:

Concernstaf Servicecentrum MER
jaarrekening 2018 van het Servicecentrum MER
Anne-Marie Rooskens

Geacht College,
Hierbij treft u aan de jaarrekening 2018 van het Servicecentrum MER. Deze is vastgesteld door het
Algemeen Bestuur op 3 juli 2019.
Tevens treft u aan het accountantsverslag 2018, de accountant heeft een goedkeurende verklaring
afgegeven op het gebied van getrouwheid en rechtmatigheid, en het bijbehorende AB- voorstel en besluit.
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
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behandeling
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Afdeling
Opsteller

Begrotingswijziging 2019-4
3 juli 2019

Concernstaf
Anne-Marie Rooskens

Samenvatting:
Op 11 april 2019 heeft het DB ingestemd met de begrotingswijzigingen 2019-4. Deze is voor
zienswijzen voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden hebben
geen zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt om de begrotingswijziging 2019-4 vast te stellen en
dit besluit aan de raden van de deelnemende gemeenten mede te delen.
Voorstel:
Het AB besluit:
1. De begrotingswijziging 2019-4 vast te stellen;
2. Dit besluit aan de raden mede te delen in de brief over de commentaren op de zienswijzen
begroting 2020.
Inleiding:
Op 11 april 2019 heeft het DB ingestemd met de begrotingswijzigingen 2019-4. Deze is voor
zienswijzen voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden hebben
geen zienswijzen ingediend. Het AB kan de begrotingswijzingen vaststellen.
Doel:
Vaststellen van de begrotingswijziging 2019-4.
Oplossingsrichting(en):
De BW 2019-4 bevat wijzigingen (2019) voor de programma’s Sociaal Domein, Bedrijfsvoering en
Bestuur & Organisatie.
Programma Sociaal Domein
In de oorspronkelijke begroting 2019 van het programma Sociaal Domein waren geen lasten en
baten voor de inzet sociale wijkteams (€ 140.400), WSP tot 1 mei 2019 (€ 33.000), het aanvalsplan
1

Maasgouw (€ 95.764) en het project participatie statushouders Maasgouw (€ 112.644)
meegenomen. In deze begrotingswijziging zijn de lasten voor het WSP ondergebracht bij 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.
Programma Bedrijfsvoering
In het programma bedrijfsvoering zijn de financiële consequenties, voor zover bekend, voor het
oplossen van de problemen bij Bedrijfsvoering in beeld gebracht voor de 5 resterende maanden van
2019. De bedragen zijn een vertaling van de financiële tabel (pagina 57) uit het BMC rapport.
Daarnaast zijn ook de kosten groot € 100.000 voor 2019 voor een ‘verandermanager’ meegenomen.
In totaal gaat het om een incidentele verhoging in 2019 van € 1.210.000.
Programma Bestuur en Organisatie
Het Algemeen Bestuur heeft n.a.v. het BMC advies aan het Dagelijks Bestuur onder andere de
volgende opdracht gegeven waarvan de financiële consequenties in beeld zijn:
‐ In het kader van de governance een concerncontroller voor het servicecentrum MER te
benoemen;
‐ In het kader van de problemen binnen het servicecentrum en de samenwerking de ‘couleur
locale’ in relatie tot dienstverleningsprincipes af te bakenen en in te zetten op verdere
implementatie van projectmanagement.
In totaal gaat het om een incidentele verhoging in 2019 van € 110.000.
Financiële consequenties:
De begrotingswijziging 2019-4 leidt tot een wijziging in de bijdragen van de deelnemende
gemeenten.
Risico’s:
Indien deze begrotingswijziging niet worden vastgesteld kan noodzakelijke activiteiten niet worden
uitgevoerd, neemt de werkdruk toe met verhoogde kans op uitval en kan de basis niet op orde
worden gebracht.
Vervolgproces:
Het Dagelijks Bestuur zendt de begrotingswijzingen aan Gedeputeerde Staten van Limburg.
Communicatie:
Communicatie vindt plaats na vaststelling van de begrotingswijzingen via internet en intranet.
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Voorstel:
Het AB besluit:
1. De begrotingswijziging 2019-4 vast te stellen;
2. Dit besluit aan de raden mede te delen in de brief over de commentaren op de zienswijzen
begroting 2020.
Bijlagen:
 De begrotingswijziging 2019-4.
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Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
BESLUIT
Begrotingswijziging 2019-4

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER,

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 18 juni 2019

BESLUIT:

1. De begrotingswijziging 2019-4 vast te stellen;
2. Dit besluit aan de raden mede te delen in de brief over de commentaren op de zienswijzen begroting
2020.

Aldus besloten in de vergadering d.d. 3 juli 2019.
Het Algemeen Bestuur GR MER

G. van Balkom
Directeur

S. Strous
Voorzitter
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Inleiding
Deze begrotingswijziging bevat wijzigingen voor 2019 voor de programma’s Sociaal Domein,
Bedrijfsvoering en Bestuur & Organisatie. Met deze begrotingswijziging worden de consequenties
van de besluitvorming over het BMC rapport financieel vertaald voor de resterende vijf maanden van
2019. De gevolgen vanaf 2020 van deze besluitvorming worden verwerkt in de begroting 2020. Het
Dagelijks Bestuur geeft hiermee invulling aan het besluit van het Algemeen Bestuur om de financiële
consequenties , voor zover bekend, te verwerken in begrotingswijziging 2019-4 en de begroting
2020. BW 2019-4 bevat ook wijzigingen in het programma Sociaal Domein. Het betreft de financiële
verwerking van aanvullende dienstverlening van het SC-MER voor de deelnemende gemeenten.
In hoofdstuk 2 worden de wijzigingen tekstueel toegelicht. Hoofdstuk 3 bevat de cijfermatige tabel.
De mutaties zijn terug te vinden in de kolom ‘Mutaties 2019-4’.
Gezien het krappe tijdvak is de planning voor wat betreft de besluitvorming van BW 2019-4
opgenomen in onderstaande tabel:
Planning
Dagelijks Bestuur
Raadsvergadering Maasgouw
Raadsvergadering Echt-Susteren
Raadsvergadering Roerdalen
Algemeen Bestuur

12 april 2019
6 juni 2019
6 juni 2019
23 mei 2019
3 juli 2019

Aangezien de (financiële) wijzigingen bij de diverse programma’s aanzienlijk zijn, worden in
onderstaande tabel de financiële consequenties 2019 in totaliteit voor iedere gemeente
weergegeven.
Financiële consequenties 2019
Maasgouw

Echt-Susteren

Roerdalen

Sociaal Domein

€ 291.168

€ 11.000

€ 79.640

Bedrijfsvoering

€ 370.260

€ 485.210

€ 354.530

Bestuur & Organisatie

€ 34.210

€ 45.870

€ 29.920

Totaal

€ 695.638

€ 542.080

€ 464.090

In deze begrotingswijziging zijn de kostenverdeelsleutels (voor de bijdragen van de deelnemende
gemeenten) gehanteerd conform de begroting 2019, inhoudend:
- Sociaal Domein
Historisch 37,5 % / Inwoners 37,5 % / Output 25 %
- Bedrijfsvoering
Historisch (100 %)
- Bestuur & Organisatie Inwoneraantal van het jaar t-1 (100 %)
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Wijzigingen per programma
2.1. Programma Sociaal Domein
In de oorspronkelijke begroting 2019 van het programma Sociaal Domein waren geen lasten en
baten voor de inzet sociale wijkteams (€ 140.400), WSP tot 1 mei 2019 (€ 33.000), het aanvalsplan
Maasgouw (€ 95.764) en het project participatie statushouders Maasgouw (€ 112.644)
meegenomen. In deze begrotingswijziging zijn de lasten voor het WSP ondergebracht bij 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.

Kosten personeel algemeen
Kosten personeel algemeen

Kosten
€ 95.764
€ 112.644

Kosten personeel algemeen

€ 140.400

Kosten personeel participatie

€ 33.000

Projecten Sociaal Domein (2019)
Dekking (baten)
Aanvalsplan Maasgouw
€ 95.764
Participatie statushouders
€ 112.644
Maasgouw
Sociale Wijkteams
€ 140.400
(Maasgouw, Roerdalen)
WSP (tot 1 mei 2019)
€ 33.000

2.2. Programma Bedrijfsvoering
Met de vaststelling van BW 2019-3/ BW 2020-1 heeft de afdeling Bedrijfsvoering voor de uitvoering
t/m juli 2019 van de reguliere (going concern) en wettelijke taken extra middelen gekregen. Een en
ander in afwachting van de uitkomsten van de besluitvorming van het BMC rapport.
Het Algemeen Bestuur heeft aan het DB onder andere de opdracht gegeven te zorgen voor het
oplossen van de problemen bij Bedrijfsvoering en heeft ingestemd met de financiële consequenties
die hieruit voortvloeien.
In onderstaande tabel zijn de financiële consequenties, voor zover bekend, voor het oplossen van de
problemen bij Bedrijfsvoering in beeld gebracht. De bedragen zijn een vertaling van de financiële
tabel (pagina 57) uit het BMC rapport. Daarnaast zijn ook de frictiekosten groot € 100.000 bij de
afdeling Bedrijfsvoering voor 2019 meegenomen.

4

Oplossen van problemen
bij bedrijfsvoering
Formatie DIV op niveau
houden

Formatie I&A op niveau
houden

Oplossen problemen
zaakgericht werken / ICTomgeving

Verbetering I&A

Verbetering HRM
Financiën op orde
(functioneel beheer)

Wettelijke taken,
ziekteverzuim

Teamontwikkeling
Frictie Bedrijfsvoering

Totaal

Kosten 2019
Het op niveau houden van de DIVformatie totdat het zaaksysteem en
zaakgericht werken volledig zijn
geïmplementeerd (bijvoorbeeld
ondersteuning gebruikers bij zaakgericht
werken en ondersteuning livegang
zaakgericht werken Sociaal Domein en
Maasgouw).
Het op niveau houden van de ICTformatie (voldoende capaciteit voor het
beheer van de 4 omgevingen) totdat de
problemen in de ICT-omgeving zijn
opgelost.
Betreft projectmanagement en advies
gericht op het verder implementeren en
integreren van zaaksysteem en
zaakgericht werken en oplossing van de
problemen in de ICT-omgeving. Er is
afzonderlijk aanvullend diepgaand
onderzoek nodig om exact te bepalen
wat en hoeveel hiervoor aan
maatregelen en investeringen nodig zijn.
Betreft het opstellen van een plan van
aanpak (n.a.v. een technische nulmeting
en doorlichting) en verbetering van de
dienstverlening vanuit I&A (verbetering
service op de “werkvloer”).
Betreft voorbereiding pakketkeuze voor
de salaris- en personeelsadministratie.
Betreft de uitbreiding van functioneel
beheer om zowel de interne alsook
externe (bijv. E-facturering)
ontwikkelingen, die vertaald moeten
worden in het systeem, verder vorm te
geven.
Betreft invulling geven aan AVGInformatiebeveiliging op het vlak van
I&A, HRM en algemeen (o.a. privacy
coördinator) en budget voor vervanging
bij langdurig ziekteverzuim.
Betreft incidenteel budget tbv
teamontwikkeling.
Betreft incidenteel budget tbv vervanging
teamleider.

Dekking

€ 240.000

€ 160.000

€ 160.000

€ 180.000

€ 40.000
€ 30.000

€ 270.000

€ 30.000
€ 100.000

€ 1.210.000

Eenmalige
verhoging
bijdrage
deelnemende
gemeenten 2019
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2.3 Programma Bestuur en Organisatie
Het Algemeen Bestuur heeft aan het DB onder andere de volgende opdracht gegeven waarvan de
financiële consequenties in beeld zijn:
- In het kader van de governance een concerncontroller voor het servicecentrum MER te
benoemen;
- In het kader van de problemen binnen het servicecentrum en de samenwerking de ‘couleur
locale’ in relatie tot dienstverleningsprincipes af te bakenen en in te zetten op verdere
implementatie van projectmanagement.
In onderstaande tabel zijn de financiële consequenties, voor zover bekend, voor deze opdrachten
geraamd. De bedragen zijn een vertaling van de financiële tabel (pagina 57) uit het BMC rapport.

Governance
(Concerncontroller)

Afbakening 'couleur
locale'

Implementatie
projectmanagement
Totaal

Betreft de aanstelling van een
concerncontroller voor het
Servicecentrum MER als adviseur voor
DB en management, om hiermee de
kritische checks en balances bewaken.
Beter afkaderen wat er moet vallen
onder ‘couleur locale’ en harmonisatie
van de overige processen, waardoor
efficiencydoelstellingen kunnen worden
bereikt.
Betreft begeleiding bij de verdere
implementatie van projectmanagement.

Kosten 2019
€ 70.000

Dekking

€ 30.000

€ 10.000
€ 110.000

Eenmalige verhoging
bijdrage deelnemende
gemeenten 2019
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Financiële overzichten
3.1 Programma Sociaal Domein

SOCIAAL DOMEIN

Mutaties 2019-4 Begroting 2019 Mutaties 2019-4 Begroting 2020 Mutaties 2019-4 Begroting 2021 Mutaties 2019-4 Begroting 2022

Zorg

Kosten Personeel
Kosten overig
Totaal

Participatie

Kosten Personeel
Kosten overig
Totaal

Algemeen / Staf

Overig

€

€ 1.760.600,00

€ 1.760.600,00

€ 1.760.600,00

€ 1.760.600,00

33.000,00 € 2.013.500,00
€ 111.500,00

€ 1.980.500,00
€ 111.500,00

€ 1.980.500,00
€ 111.500,00

€ 1.980.500,00
€ 111.500,00

€
€

422.200,00
805.956,00

€

€
348.808,00 €

Totaal

€

348.808,00 € 1.228.156,00 €

€

€ 192.544,00
€ 400.500,00
€ 593.044,00 €

Implementatiebudget
Investering LEAN processen
Totaal

€
Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Diverse baten
BBZ Roerdalen
Bijdrage WSP (M, E, R)
Aanvalsplan Maasgouw
Participatie Statushouders (Mg)
SWT Roerdalen
SWT Maasgouw

Totale baten

€
€
€
€
€
€

Saldo

€

-

33.000,00
95.764,00
112.644,00
68.640,00
71.760,00
381.808,00

-

€

-

-

€ 872.789,00 €
€

-

€ 192.544,00 €

€
€

422.200,00
451.013,00

-

€ 192.544,00 €

192.544,00

€ 192.544,00
- € 4.904.376,00

€

€ 1.419.156,00
€ 2.155.207,00
€ 1.299.578,00
10.435,00
€
20.000,00
€

€ 1.423.224,00
€ 2.161.386,00
€ 1.303.312,00
10.435,00
€
20.000,00
€

€ 1.423.101,00
€ 2.161.199,00
€ 1.303.198,00
10.435,00
€
20.000,00
€

422.200,00
437.032,00

€ 859.232,00
€

192.544,00

- € 4.918.357,00

€

-

€ 873.213,00 €
€

192.544,00

- € 4.917.933,00

€

381.808,00 € 5.706.800,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-

€
€

422.200,00
450.589,00

- € 2.092.000,00

€

- € 2.092.000,00

€

- € 2.092.000,00

€

33.000,00 € 2.125.000,00

Kosten Personeel
Kosten personeel algemeen

Totale lasten
Bijdrage gemeenten

€

€ 1.760.600,00

€ 1.760.600,00

€ 1.760.600,00

€ 1.760.600,00

1.541.555,00
2.341.119,00
1.411.883,00
10.435,00
20.000,00
33.000,00
95.764,00
112.644,00
68.640,00
71.760,00
5.706.800,00 €

-

€ 4.917.933,00 €

-

€ 4.918.357,00 €

-

€ 4.904.376,00

€

-

€

€

-

€

€

-

€

-

-

-

-
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3.2 Programma Bedrijfsvoering
BEDRIJFSVOERING

Mutaties 2019-4 Begroting 2019

Bedrijfsvoering I&A

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Totaal
Bedrijfsvoering Personeel

€

- € 2.348.437,00

€

Loonkosten Bedrijfsvoering
Flexibele schil
Overige personeelskosten

€

Totaal

€ 1.210.000,00 € 7.884.756,00 €

Totale lasten
Bijdrage gemeenten

437.790,00
491.500,00
14.800,00
9.000,00
142.000,00
614.000,00
39.000,00
373.637,00
37.500,00
189.210,00

€
€
€

Begroting 2021

Begroting 2022

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

437.790,00
491.500,00
14.800,00
9.000,00
542.000,00
614.000,00

€
€
€
€
€
€

437.790,00
491.500,00
14.800,00
9.000,00
542.000,00
614.000,00

€
€
€

373.637,00
37.500,00
170.440,00

€
€
€

373.637,00
37.500,00
170.440,00

437.790,00
491.500,00
14.800,00
9.000,00
542.000,00
614.000,00
39.000,00
373.637,00
37.500,00
170.440,00

- € 2.729.667,00

1.210.000 € 7.510.664,00
€
120.000,00
€
254.092,00

€

- € 2.690.667,00

€ 5.301.764,00
€ 120.000,00
€ 254.092,00

€ 1.210.000,00 € 10.233.193,00
Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Reserve leaselasten

Begroting 2020

€

- € 2.690.667,00

€ 5.301.764,00
€ 120.000,00
€ 254.092,00

€ 5.675.856,00 €
- € 8.405.523,00

370.260 € 3.115.630,00
485.210 € 4.088.295,00
354.530 € 2.990.568,00
€
38.700,00

€

€

€ 5.301.764,00
€ 120.000,00
€ 254.092,00

€ 5.675.856,00 €
- € 8.366.523,00

€ 2.556.378,00
€ 3.355.388,00
€ 2.455.057,00
€
38.700,00

€

€ 5.675.856,00
- € 8.366.523,00

€ 2.544.475,00
€ 3.339.726,00
€ 2.443.622,00
€
38.700,00

€ 2.544.475,00
€ 3.339.726,00
€ 2.443.622,00
€
38.700,00

Totale baten

€ 1.210.000,00 € 10.233.193,00 €

-

€ 8.405.523,00 €

-

€ 8.366.523,00 €

-

€ 8.366.523,00

Saldo

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

3.3 Programma Bestuur & Organisatie
BESTUUR &
ORGANISATIE

Mutaties 2019-4 Begroting 2019
Accountantskosten
Communicatie
Huur Maasgouw
Loonkosten Bestuur & Organisatie
Organisatieontwikkeling
Governance (BMC)
Afbakening 'couleur locale' (BMC)
Implementatie projectmanagement (BMC)

€
€
€

€
€
€
€
€
70.000,00 €
30.000,00 €
10.000,00 €

15.000,00
5.000,00
210.000,00
192.740,00
180.000,00
70.000,00
30.000,00
10.000,00

€

110.000,00 €

712.740,00

€
€
€

34.210,00 €
45.870,00 €
29.920,00 €

366.360,00
209.622,00
136.758,00

Totale baten

€

110.000,00 €

Saldo

€

Totale lasten
Bijdrage gemeenten

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen

-

€

Begroting 2021

Begroting 2022

€
€
€
€
€

15.000,00
5.000,00
210.000,00
192.740,00
150.000,00

€
€
€
€

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

€
€
€
€

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

- €

572.740,00

- €

422.740,00

- €

422.740,00

€
€
€

322.820,00
151.242,00
98.678,00

€
€
€

276.170,00
88.692,00
57.878,00

€
€
€

276.170,00
88.692,00
57.878,00

-

€

572.740,00 €

-

€

422.740,00 €

-

€

422.740,00

-

€

-

€

-

€

€

712.740,00 €
-

Begroting 2020

€

-

€

€

-

€

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

Begroting 2020 en meerjarenraming 2021 - 2023
12 juli 2019

Concernstaf
Anne-Marie Rooskens

Samenvatting:
Het AB stelt conform artikel 34, lid 1, van de WGR de begroting vast. De ontwerpbegroting voor het
jaar 2020 is opgesteld. Hierin is ook het meerjarenperspectief 2021-2023 opgenomen. Op 11 april
2019 heeft het DB ingestemd met de ontwerpbegroting. Deze is daarna voor zienswijzen voorgelegd
aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden van alle drie de gemeenten hebben
zienswijzen ingediend. De zienswijzen en de reacties daarop hebben wij vervat in de “Commentaren
Zienswijzen Begroting 2020 en meerjarenraming 2021- 2023 deelnemende gemeenten
Servicecentrum MER”. Voorgesteld wordt de begroting en meerjarenraming en de commentaren
vast te stellen en de commentaren ter informatie aan de raden van de deelnemende gemeenten toe
te zenden. De begroting 2020 kan nu door het AB worden vastgesteld.
Voorstel:
Het AB besluit:
1. De begroting 2020, meerjarenraming 2021-2023 vast te stellen;
2. De “Commentaren Zienswijzen Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 deelnemende
gemeenten Servicecentrum MER vast te stellen;
3. De “Commentaren Zienswijzen Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 deelnemende
gemeenten Servicecentrum MER” aan de raden van de deelnemende gemeenten te zenden.

Inleiding:
Het AB stelt conform artikel 34, lid 1, van de WGR de begroting vast. De ontwerpbegroting voor het
jaar 2020 is opgesteld. Hierin is ook het meerjarenperspectief 2021-2023 opgenomen. Op 11 april
2019 heeft het DB ingestemd met de ontwerpbegroting. Deze is daarna voor zienswijzen voorgelegd
aan de raden van de deelnemende gemeenten. Inzake de begroting 2020 hebben de gemeenteraden
van alle drie de gemeenten zienswijzen kenbaar gemaakt. Deze zijn vervat en beantwoord in
bijgevoegd commentaren. De begroting 2020 kan nu door het AB worden vastgesteld.
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Doel:
Vaststellen van de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023
Oplossingsrichting(en):
Integrale begroting
Daar waar de begrotingen van het Servicecentrum MER tot op heden vooral de optelsom waren van
de afzonderlijke begrotingen van de programma’s starten we in deze begroting met het bereiken van
samenhang tussen de 4 programma’s: Omgevingsdienst, Sociaal Domein, Bedrijfsvoering en Bestuur
en Organisatie. Ieder programma is opgebouwd rondom onze vijf ambities: klantgerichtheid,
kwaliteit, kosten-efficiëntie, kwetsbaarheids-vermindering en couleur locale. Verder hebben we de
integraliteit verbeterd door budgetten binnen de programma’s samen te voegen, wat de flexibiliteit
ten goede komt.
Realistische begroting
Deze begroting geeft ook invulling aan de vernieuwende financiële kadernota 2020, waarin
uitgangspunten zijn opgesteld voor een realistische begroting. De opbouw van de
personeelsbegroting waarbij de toegestane formatie is gewaardeerd tegen het maximum van de
functieschaal, de buffer voor inhuur bij langdurig ziekteverzuim (3,8%), een stelpost om het
weerstandsvermogen enigszins te verbeteren en een stelpost voor de prijsstijgingen voor de ICTuitgaven zijn belangrijke stappen naar een realistische begroting.
Begroting met een ontwikkelbudget voor de doorontwikkeling
In opdracht van het Bestuur heeft BMC geadviseerd over de doorontwikkeling van het Servicecentrum MER.
Het Algemeen Bestuur heeft besloten om de financiële consequenties, voor zover bekend, van de
besluitvorming over het onderzoeksrapport te verwerken in de begroting 2020. Met deze begroting geeft
het Dagelijks Bestuur invulling aan het besluit van het Algemeen Bestuur om de financiële
consequenties, voor zover bekend, te verwerken in de begroting 2020. Het voornamelijk incidentele
budget voor de versnelling van de doorontwikkeling treft u in de begroting aan bij de programma’s
Bedrijfsvoering en Bestuur en Organisatie.
Financiële consequenties:
Niet van toepassing.
Risico’s:
Het DB dient voor 1 augustus 2019 de begroting 2020 aan Gedeputeerde Staten te zenden. Indien u
voor die datum geen begroting vaststelt, voldoet de GR MER niet aan de WGR.
Vervolgproces:
Het Dagelijks Bestuur zendt de begroting aan Gedeputeerde Staten van Limburg.
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Communicatie:
Communicatie vindt plaats na vaststelling van deze begroting via internet en intranet.
Voorstel:
Het AB besluit:
1. De begroting 2020, meerjarenraming 2021-2023 vast te stellen;
2. De “Commentaren Zienswijzen Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 deelnemende
gemeenten Servicecentrum MER vast te stellen;
3. De “Commentaren Zienswijzen Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 deelnemende
gemeenten Servicecentrum MER” aan de raden van de deelnemende gemeenten te zenden.
Bijlagen:




Programmabegroting Servicecentrum MER 2020 met meerjarenraming 2021-2023
Commentaren zienswijzen deelnemende gemeenten inzake begroting 2020 en meerjarenraming
2021-2023 (incl. raadsbesluiten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen)
Brieven aan raden deelnemende gemeenten.
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Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
BESLUIT
Begroting 2020 en meerjarenraming 2021 – 2023

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER,

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 18 juni 2019

BESLUIT:
1. De begroting 2020, meerjarenraming 2021-2023 vast te stellen;
2. De “Commentaren Zienswijzen Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 deelnemende
gemeenten Servicecentrum MER vast te stellen;
3. De “Commentaren Zienswijzen Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 deelnemende
gemeenten Servicecentrum MER” aan de raden van de deelnemende gemeenten te zenden.

Aldus besloten in de vergadering d.d. 3 juli 2019
Het Algemeen Bestuur GR MER

G. van Balkom
Directeur

S. Strous
Voorzitter

Prfessionals in service dichtbij

Programmabegroting Servicecentrum MER
2020
met meerjarenraming
2021-2023

April 2019
DB: 11 april 2019
AB: 3 juli 2019
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Inleiding
De begroting 2020-2023 is anders. In lijn met de besluitvorming over het BMC advies leggen we nu
een meer integrale en realistische begroting voor met een ontwikkelbudget voor de versnelling
van de doorontwikkeling van het Servicecentrum MER. De beperkte tijd tussen de besluitvorming
over het BMC advies en het opstellen van deze begroting betekent tegelijk dat de verbeteraanpak
in de diverse programma’s, binnen de financiële kaders die we nu vaststellen, een concretere
uitwerking moet gaan krijgen. Dit is tevens de opdracht aan de nieuwe interim-directeur.
Daar waar de begrotingen van het Servicecentrum MER (SC-MER) tot op heden vooral de optelsom
waren van de afzonderlijke begrotingen van de programma’s is deze begroting meer gericht op het
bereiken van samenhang tussen de programma’s. Deze begroting geeft ook invulling aan de
vernieuwende financiële kaders 2020, waarin uitgangspunten zijn opgesteld voor een realistische
integrale begroting. De opbouw van de personeelsbegroting, de buffer voor inhuur bij langdurig
ziekteverzuim, het verbeteren van de integraliteit door flexibilisering binnen de programma’s en
één uurtarieven-systematiek binnen het SC-MER zijn belangrijke verbeteringen. Ook de financiële
consequenties van de besluitvorming over het BMC advies zijn voor zover bekend verwerkt in deze
begroting.
Onze 5 ambities zijn helder. Klantgerichtheid, kwaliteit, kosten-efficiëntie, kwetsbaarheidsvermindering en couleur locale vormen de basis van de samenwerking tussen de drie deelnemende
gemeenten. De programma’s zijn steeds opgebouwd rond deze 5 ambities en worden per
programma uitgediept. Dit vormt een belangrijke stap om de samenhang tussen de programma’s te
verbeteren. Het realiseren van integraliteit van onze 5 ambities over de programma’s heen, is de
volgende stap. Het Algemeen Bestuur heeft hierover, op basis van het BMC advies, de opdracht
gegeven om in te zetten op de verdere ontwikkeling van uniforme stuurinformatie (dashboards), de
couleur locale in relatie tot de dienstverleningsprincipes af te bakenen en het opdrachtgeverschap en
het opdrachtnemerschap te versterken. Onderdeel van deze versterking zijn de periodieke
overleggen met de opdrachtgevers, waar nodig tijdig bijstelling kan plaatsvinden en de deelnemende
gemeenten optimaal geïnformeerd keuzes kunnen maken ten aanzien van in te zetten capaciteit en
uit te voeren taken.
De afdelingen zijn gefaseerd overgegaan naar het SC-MER. 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 kan heel nuttig zijn, ervaringen en innovaties van de
Omgevingsdienst kunnen worden ingezet bij de twee andere afdelingen.
Het Algemeen Bestuur heeft eind 2018 besloten de doorontwikkeling naar deze professionalisering
en daarmee naar een toekomstbestendige organisatie te versnellen. Het Bestuur heeft daartoe
opdracht verleend aan BMC advies. De adviseurs hebben hun advies opgeleverd in het eerste
kwartaal van 2019. Op basis van dit advies heeft het Algemeen Bestuur een aantal belangrijke
besluiten genomen. Het Algemeen Bestuur stemt in met de financiële consequenties voor zover
bekend, die uit de besluitvorming voortvloeien. In deze begroting zijn deze financiële consequenties
verwerkt.
Begroting en Uitvoeringsprogramma’s
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
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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 Algemeen Bestuur van juli in het jaar T-1. In de
begrotingen van het jaar T van de deelnemende gemeenten 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.
In de uitvoeringsprogramma’s van de afdelingen 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
in de vraag ontstaan door externe factoren zoals economische ontwikkeling wordt op basis van
prognose een begrotingswijziging opgesteld.
Inhoud en opbouw begroting
De begroting van het SC MER bestaat voor alle programma’s grotendeels uit lasten 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. Onze baten bestaan uit de bijdragen van de
deelnemende gemeenten. Onze Omgevingsdienst voert daarnaast werkzaamheden uit voor de
Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Limburg-Noord, waarvoor ook baten worden ontvangen.
Met de middelen die ons ter beschikking worden gesteld, voeren wij onze taken voor de
deelnemende gemeenten uit.
Voor de duidelijkheid vermelden we hier dat legesopbrengsten en uitvoeringsbudgetten voor
participatie en wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) niet in onze begroting staan. Deze
middelen zijn niet aan ons overgedragen en berusten bij de deelnemende gemeenten.
Deze begroting kent 4 programma's, te weten het programma Omgevingsdienst, het programma
Sociaal Domein, het programma Bedrijfsvoering en het programma Bestuur & Organisatie.
Het Servicecentrum definieert een programma als een samenhangend geheel van producten,
activiteiten en geldmiddelen, gericht op het bereiken van een vooraf bepaald resultaat, waaraan
idealiter indicatoren zijn gekoppeld. Het beschrijven van maatschappelijk gewenste effecten, zien we
als een verantwoordelijkheid van de deelnemende gemeenten.
De programma’s worden opgebouwd aan de hand van de drie 3 W- vragen:
‘Wat willen we bereiken?’, Wat gaan we ervoor doen? en Wat mag het kosten? Bij de eerste W-vraag
wordt ingegaan op de 5 ambities. Deze programma’s zijn te vinden in de hoofdstukken, 3, 4, 5, en 6.
Hoofdstuk 7 omvat de 6 paragrafen. Het laatste hoofdstuk omvat de financiële begroting met de
geprognotiseerde balans en de staat van de reserves.
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Begrotingsuitgangspunten
Inleiding
Deze begroting vormt om twee redenen een trendbreuk. Ten eerste omdat de begroting is
gebaseerd op nieuwe uitgangspunten over de integrale begroting, opbouw personeelsbegroting,
buffer voor inhuur bij langdurig ziekteverzuim, weerstandsvermogen met betere classificatie en
indexering lonen en ICT. Ten tweede worden in deze begroting de financiële consequenties van de
besluitvorming op basis van het BMC-advies vertaald.
Hier wordt integraal overzicht gegeven van de financiële effecten van deze uitgangspunten. De
vertaling van deze uitgangspunten komt in ieder programma terug bij de vraag “Wat mag het
kosten?”.
Kostenverdeelsleutels
In 2017 hebben de deelnemende gemeenten overeenstemming bereikt over de verdeelsleutels
waarop hun bijdragen aan het SC MER zijn gebaseerd. Zie onderstaande tabel. Gelet op de aard van
de kostenverdeelsleutels kunnen deze voor het meerjarenperspectief niet precies per gemeente
worden doorgerekend. De meerjarenramingen zijn dan ook gebaseerd op 2019 en worden uiteraard
bij het opstellen van volgende begrotingen bijgewerkt.
Voor wat betreft de verdeelsleutel van bedrijfsvoering wordt in deze begroting afgeweken van de
verdeelsleutel, omdat de informatie over de output en werkprocessen een nog onvoldoende
betrouwbaar beeld geeft over de verdeling over de gemeenten. Voor het onderdeel output, 25% van
de verdeelsleutel, wordt in begroting ook het inwoneraantal gebruikt. Wanneer de outputgegevens
beschikbaar zijn, wordt de vastgestelde verdeelsleutel berekend en de financiële consequenties
tussen de gemeenten verrekend via een begrotingswijziging.
Tabel: Kostenverdeelsleutel voor de bijdragen van de deelnemende gemeenten
Programma

2019

2020

2020 toegepast

2021

2022

Omgevings
dienst

output en
werkprocesse
n (wp) van het
jaar 2017
Ingroeimodel
(1)
Historisch:
37,5 %
Inwoners:
37,5 %
Output/wp
2017:25 %
Historisch

output en
werkprocessen
van het jaar 2018

output en
werkprocessen
van het jaar 2018

output en
werkprocessen van
het jaar 2020

Ingroeimodel (2)
Historisch: 25 %
Inwoners: 25 %
Output/wp 2018:
50%

Ingroeimodel (2)
Historisch: 25 %
Inwoners: 25 %
Output/wp 2018:
50%

output en
werkprocessen
van het jaar
2019
Ingroeimodel (3)
Historisch: 12,5
%
Inwoners:12,5 %
Output/wp
2019: 75 %

Ingroeimodel (1)
Historisch: 37,5 %
Inwoners: 37,5 %
Output/wp 2018:
25 %
inwoneraantal
van het jaar t-1

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

Ingroeimodel (2)
Historisch: 25 %
Inwoners: 25 %
Output/wp
2019: 50%
inwoneraantal
van het jaar t-1

Ingroeimodel (3)
Historisch: 12,5 %
Inwoners:12,5 %
Output/wp 2020:
75 %
inwoneraantal van
het jaar t-1

inwoneraantal
van het jaar t-1

inwoneraantal
van het jaar t-1

inwoneraantal
van het jaar t-1

inwoneraantal van
het jaar t-1

Sociaal
Domein

Bedrijfs
voering

Bedrijfs
voering aan
SC MER
Bestuur &
Organisatie

Historisch

inwoneraantal
van het jaar t1

output en
werkprocessen van
het jaar 2020
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Integrale begroting
De begroting van het Servicecentrum MER wordt op ‘regelniveau’ vastgesteld. Schuiven van
budgetten tussen deze ‘regels’ is alleen mogelijk door begrotingswijzigingen die een lang bestuurlijk
besluitvormingsproces kennen. In de begroting 2020 zijn de regels binnen de programma’s opnieuw
bekeken en geordend naar logische clusters door samenvoeging van regels. Dit maakt de begroting
integraler en flexibeler. In onderstaande tabel wordt een integraal overzicht gegeven van de van de
begroting. Vervolgens wordt op verschillende onderdelen integraal uiteengezet.
Tabel: Totale integrale begroting 2020
Basis

Aanpassing
salarisbegroting

Budget
langdurig
ziekteverzuim

Stelpost
onvoorzien

Besluitvorming BMC

Totaal

OD

€ 5.335.629

€ 178.735 +/+

€ 178.612

€ 50.000

€ 5.742.976

SD

€ 4.917.933

€ 13.601 -/-

€ 157.689

€ 50.000

€ 5.112.021

BV

€ 8.103.597

€ 40.058 -/-

€ 199.945

€ 50.000

€ 1.085.000

€ 9.398.484

€ 572.740

€ 3.324 -/-

6.319

---

€ 190.000

€ 765.735

€ 18.929.899

€ 121.752 +/+

€ 542.565

€ 150.000

€ 1.275.000

€ 21.019.216

B&O
Totaal

€

Opbouw salarissen en flexibele schil
In de kadernota 2020 is besloten om de salarislasten te begroten op basis van de vastgestelde
functieboeken, gewaardeerd op het maximum van de functieschaal. In onderstaande tabel wordt
aangegeven wat dit betekent, door de nieuwe systematiek af te zetten tegen de begroting 2020
(jaarschijf 2020 van de begroting 2019 inclusief begrotingswijzigingen). Ook is de flexibele schil per
afdeling in beeld gebracht.
Tabel: opbouw salarislasten

Omgevingsdienst
Sociaal Domein
Bedrijfsvoering
Bestuur & Organisatie
Totaal

Verschil salarisbegroting o.b.v. formatie
vanuit functieboek gewaardeerd tegen
het maximum van de functieschaal
€ 178.735 +/+
€ 13.601 -/€ 40.058 -/€ 3.324 -/€ 121.752 +/+

Flexibele schil

€ 385.949
€ 174.662
€ 120.000
€0
€ 680.611

Alhoewel de procentuele verschillen in de omvang van de flexibele schil aanzienlijk zijn, zijn deze
gelet op de taken van de afdelingen logisch. Daar waar de afdelingen Omgevingsdienst en Sociaal
Domein met grote fluctuaties in de vraag geconfronteerd kunnen worden, is dit bij de afdeling
Bedrijfsvoering minder aan de orde.
Buffer voor inhuur bij langdurig ziekteverzuim
Het Servicecentrum MER kent geen budget voor vervanging bij langdurig ziekteverzuim.
Wel kennen de Omgevingsdienst, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering een budget flexibele schil om
fluctuaties in de vraag op te vangen. In de kaders 2020 is bepaald dat in ieder programma 3,8% van
de loonsom wordt opgenomen voor vervanging bij langdurig ziekteverzuim. Hierbij volgen we de
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landelijke personeelsmonitor Gemeenten 2017 van het A+O Fonds, die aangeeft dat 3,8 % van de
loonsom nodig is voor vervanging van langdurig verzuim (> 43 dagen).
De omvang in 2020 van de salarissen MER begroot conform functieboek max. functieschaal bedraagt
ongeveer € 14,3 miljoen. Het ingaande 2020 opnemen van een stelpost van 3,8 % t.b.v. vervanging
langdurig zieken resulteert in een (extra benodigd) budget van € 543.000.
Tabel: budget langdurig ziekteverzuim
Budget langdurig ziekteverzuim (3,8 %)
Omgevingsdienst
Sociaal Domein
Bedrijfsvoering
Bestuur & Organisatie
Totaal

€ 178.612
€ 157.689
€ 199.945
€ 6.319
€ 542.565

Weerstandsvermogen met betere classificatie
In onze beleidskaders voor risicomanagement, (AB, juli 2017) hebben we aangegeven dat we streven
naar een weerstandsvermogen met de waardering ‘voldoende’. Een uitkomst van 1,0 betekent dat
de organisatie precies genoeg geld heeft om de risico’s financieel af te dekken. Er wordt niet
geopteerd voor een hogere waardering omdat dit zou impliceren dat de gemeenten een te hoog
deelnamebedrag betalen. In de praktijk blijkt dat we dit weerstandsvermogen niet hebben, onze
risico’s zijn nog te hoog in verhouding tot ons geringe weerstandsvermogen.
Om de risico’s geformuleerd in de paragraaf weerstandsvermogen & risicomanagement enigszins te
kunnen opvangen en ook gelet op het advies van onze toezichthouder de provincie, is een stelpost
onvoorzien van € 50.000 voor elk van de programma’s Omgevingsdienst, Sociaal Domein en
Bedrijfsvoering opgenomen. Overigens heeft het weerstandsvermogen ook met deze stelpost in
2020 nog steeds de classificatie onvoldoende. Dit kan verbeteren door een afname van risico’s of
door een aanvulling van het weerstandsvermogen.
Indexering lonen en ICT
De cao-loonontwikkeling wordt gevolgd. Bij een nieuwe cao wordt de post salarissen met een
begrotingswijziging aangepast. Voor de ICT-uitgaven (structureel ongeveer 2 miljoen euro) is een
stelpost prijsstijgingen in de begroting opgenomen waarbij de CBS-prijsindex voor deze uitgaven
wordt gevolgd.
Financiële consequenties besluitvorming n.a.v. het BMC advies
In onderstaande tabel zijn de financiële consequenties van de besluitvorming over het BMC
onderzoek weergegeven voor het jaar 2020. Dit zijn incidentele consequenties, behalve de financiële
consequenties als gevolg van de inhuur van een concerncontroller zijn structureel. De consequenties
komen terug in de programma’s bedrijfsvoering en bestuur en organisatie.

Tabel: financiële consequenties besluitvorming n.a.v. het BMC-advies
Programma’s
Bedrijfsvoering
Bestuur & Organisatie

Financiële consequenties 2020
€ 1.085.000
€ 190.000
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Programma Omgevingsdienst
3.1 Inleiding
Dit programma bevat een beschrijving van de activiteiten van onze Omgevingsdienst. Het gaat niet
alleen over uitvoerende taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, maar
ook over de wijze waarop wij kwaliteit, klantgerichtheid en kostenreductie willen realiseren.
3.2 Wat willen we bereiken?
De missie van de Omgevingsdienst is de realisatie 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 Omgevingsdienst 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 Omgevingsdienst 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 hebbende gemeenteraden
van de drie MER-gemeenten met de vaststelling van de Verordening Kwaliteit VTH deze
kwaliteitseisen onderschreven. De kwaliteitscriteria 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
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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
Uitvoeringsprogramma van de Omgevingsdienst, alsmede de bestuurlijke kwartaaldashboards en
jaarverslag zijn daar onder meer het resultaat van.
In onderstaande tabel zijn drie belangrijke kwaliteitsindicatoren voorzien van een cijfer. Voldoen aan
de landelijke kwaliteitscriteria zal nooit 100% zijn (ondanks dat de kwaliteitscriteria dat
voorschrijven, is het bijvoorbeeld niet nodig om 2 specialisten ‘Externe veiligheid’ te hebben als daar
het werk niet voor is). De NPS-norm voor 2020 is iets naar beneden bijgesteld ten opzichte van de
raming 2019 vanwege de gebleken realisatie 2018. Het is niet reëel om binnen één jaar 0,3 punt
vooruit te gaan op klanttevredenheid. Datzelfde geldt voor het percentage ongegrond om ze nog
hoger te krijgen.
Tabel: Prestatie-indicatoren Kwaliteit

Omschrijving

Realisatie
2018

Raming 2019

Raming 2020

Voldoen aan landelijke criteria
(zgn. ‘Atsma-eisen’)

95%

95%

95%

Klanttevredenheid bij
vergunningverlening (NPS)

7,4

7,7

7,5

Percentage ongegrond verklaarde
bezwaar- en beroepzaken

85%

94%

90%

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. De grondgedachte van de Omgevingswet is van grote invloed op de vormgeving van
de relatie gemeente-klant in de komende jaren. Veel meer dan nu zal van al onze medewerkers een
meer oplossingsgerichte, proactieve en co-creatieve houding worden gevraagd. Dat vergt
ontwikkeling van mensen. De Omgevingsdienst is daar al volop mee bezig. Zo wordt gewerkt aan
beschrijving van benodigde competenties en daarbij behorende gedragsindicatoren. Vanuit
gemeenten is de wens geuit om ook nu al in te zetten op het meer faciliteren van de klant,
anticiperend op de nieuwe Omgevingswet. Dit gebeurt onder anderen door het nadrukkelijker dan
nu aanbieden van vooroverleg en het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en
inloopmomenten voor burgers, ondernemers, branchevertegenwoordigers en verenigingen. De
Omgevingsdienst blijft ook in het begrotingsjaar op zoek naar mogelijkheden voor verdere
verbetering van de facilitering van de klant.
Om de klanttevredenheid te meten hanteert de Omgevingsdienst naast de prestatie-indicator NPS
(zie tabel hierboven) prestatie-indicatoren over doorlooptijden in de afhandeling van klantvragen en
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het aantal van rechtswege verleende vergunningen (zie onderstaande tabel). Voor wat betreft de
eerste categorie was in 2018 een beperkte teruggang te zien in de resultaten, mede onder invloed
van de enorme hoeveelheid klantcontacten en de toenemende complexiteit daarvan. Een bijstelling
van de ambitie voor 2020 ten opzichte van de raming 2019 is dan ook reëel. De ambitie met
betrekking tot het percentage van rechtswege verleende vergunning is steeds 0%.
Tabel: Prestatie-indicatoren Klantgerichtheid

Omschrijving

Realisatie 2018

Percentage afgehandelde klantvragen
binnen Service Level Agreement (SLA)*:
Eenvoudig (<24u)
Specialistisch (<2dgn)
Complex (<5dgn)
Van rechtswege verleende vergunningen

91%
69%
74%

Raming 2019
95%
80%
85%

Raming 2020
95%
85%
85%

0,19%
0%
0%
*Service Level Agreement zijn de normen voor dienstverlening die de MER-OD zichzelf heeft opgelegd
(vanwege het ontbreken van een Dienstverleningsovereenkomst met de moedergemeenten).
De cijfers 2018 en 2019 zijn tot stand gekomen op basis van het Jaarverslag 2018 en het Uitvoeringsprogramma
2019.

Kostenreductie (efficiency)
De visie – de wijze waarop de missie van de Omgevingsdienst wordt gerealiseerd – luidt: “De
Omgevingsdienst 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 Omgevingsdienst binnen de haar beschikbaar gestelde middelen,
waarop de met de opdrachtgevers afgesproken taakstelling reeds in mindering is gebracht. Deze
taakstelling wordt gerealiseerd als het uitvoeringsprogramma binnen de geraamde baten is
uitgevoerd.
De Omgevingsdienst heeft deze taakstelling vanaf de start gerealiseerd - 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
Omgevingsdienst.
Tabel: Prestatie-indicatoren Kostenreductie

Omschrijving
Verminderding gem. bijdrage MER-OD

Realisatie
2018

Raming 2019

Raming 2020

€ 344.350

€ 344.350

€ 344.350

De cijfers zijn tot stand gekomen op basis van het Bedrijfsplan MER-Omgevingsdienst (2012), MERbegroting 2019 en de Jaarrekening 2018.
Couleur locale
Vraagt een gemeente méér werkzaamheden dan er middelen beschikbaar zijn op basis van de
gemeentelijke bijdrage dan wordt dit additionele dienstverlening (voorheen bekend onder de term
‘overclaim’) genoemd. Dit is aan de orde indien een gemeente veel lokale projecten wenst. Voor
deze additionele dienstverlening worden – op basis van het aantal geraamde extra uren –
dienovereenkomstig extra financiële middelen beschikbaar gesteld door de gemeente (‘boter bij de
vis’). Uiteindelijk worden de kosten voor deze extra werkzaamheden op basis van werkelijke uren op
het eind van het jaar afgerekend. Ook in 2020 kan zich een dergelijke situatie met de wens voor
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additionele dienstverlening voordoen. Dit zal eerst blijken bij de vaststelling van het
Uitvoeringsprogramma 2020. Het organiseren van middelen in de gemeentelijke begroting om deze
(extra) werkzaamheden te kunnen uitvoeren, is een opgave voor de gemeente die kiest voor een
dergelijke ‘plus’ op de aan de Omgevingsdienst opgedragen taken. De financiële consequenties van
de gevraagde additionele dienstverlening (lasten: extra kosten Omgevingsdienst; baten: door
gemeenten aan de Omgevingsdienst beschikbaar gestelde extra middelen) worden tevens – middels
een begrotingswijziging – verwerkt in de begroting van het Servicecentrum MER.
3.3. Wat gaan we daarvoor doen?
Wij voeren voor de deelnemende gemeenten met in achtneming van de kaders voor kwaliteit,
klantgerichtheid en kosten uit:
a. de reguliere wettelijke taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in
het kader van de Wabo, de APV en een aantal bijzondere wetten; Zie voor de specifieke
producten hieronder de productgroepen Vergunningverlening en Toezicht/Handhaving;
b. de specifieke lokaal gewenste projecten (aanvullende dienstverlening). Zie hieronder de
productgroep Projecten/specifieke wensen.
De producten/diensten van de Omgevingsdienst kunnen worden onderverdeeld in drie
hoofdgroepen. Onderstaand zijn deze hoofdgroepen weergegeven. Hier wordt weergeven wat de
verwachte kosten zijn voor het leveren daarvan.
Productgroep Vergunningverlening
Onder dit product vallen de activiteiten met betrekking tot vergunningverlening die de
Omgevingsdienst in 2020 gaat uitvoeren. De belangrijkste deelproducten in deze productgroep
betreffen vergunningverlening op grond van de Wabo (afhandelen omgevingsvergunningen en
meldingen op het gebied bouwen, ruimtelijke ordening, milieu, brandveiligheid, aanleg, uitweg,
kappen, monumenten) en APV/bijzondere wetten. Daaronder wordt begrepen de specialistische
advisering in het vergunningsproces, zoals constructie, bouwfysica, welstand, brandveiligheid,
bodem, externe veiligheid, geluid, archeologie/cultuurhistorie, groen/ecologie, milieu/agrarisch.
De concrete uitwerking van deze taken in aantallen en daarvoor benodigde capaciteit wordt
verwerkt in het Uitvoeringsprogramma 2020 (UP2020). In het UP 2020 wordt per onderdeel de
inhoud van de activiteit beschreven, de aantallen geraamd, gekoppeld aan kengetallen en benodigde
personele capaciteit.
De in het UP 2020 te ramen werkzaamheden worden gebaseerd op de ervaringscijfers van 20152019 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. De belangrijkste taken in deze
productgroep betreffen het toezicht op de bedrijven (vanaf 2019 branchegericht), het bouwtoezicht,
toezicht op bestaande gebouwen (brandveiligheid), toezicht op evenementen, het behandelen van
klachten/meldingen, alsmede de bij genoemde toezichtproducten behorende juridische handhaving
(aanschrijven, last onder dwangsom/bestuursdwang, etc.). In het Uitvoeringsprogramma 2020 zal per
specifiek taakonderdeel worden aangegeven wat de exacte inhoud van de activiteit is, het aantal
activiteiten per taakonderdeel, het kengetal en de benodigde personele capaciteit.
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Projecten / Specifieke wensen
De projecten verschillen per jaar. Alle projecten worden opgenomen in het Uitvoeringsprogramma
2020 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 Omgevingsdienst dan wel de gemeente
ondergebracht.
Als voorbeelden kunnen worden genoemd: Aanpak onrechtmatige bewoning, Evaluatie
welstandsbeleid, Aanpak planvoorraad woningen, Aanpak Ondermijning en Implementatie
Omgevingswet.
De benodigde projecturen worden op voorhand gecalculeerd en opgenomen in de projectopdracht.
Met de gemeenten vindt afrekening plaats op basis van werkelijk bestede uren.
3.4 Wat gaat dat kosten?
OMGEVINGSDIENST
Vergunningen

Realisatie 2018
Omgevingscommissie
Externe adviseurs
Inhuur flexibele schil
Proceskosten
Stelpost onvoorzien
Totaal lasten vergunningen

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

€
25.108,00 €
€
38.735,00 €
€ 1.846.409,00 €
€
2.794,00 €
€ 1.913.046,00 €
€

10.674,00 €

€
€

9.138,00 €
19.812,00 €

Kosten personeel
€ 4.300.453,00 €
Overige personeelskosten
Stelpost langdurig ziekteverzuim
Doorbelasting B&O
€
12.988,00
Totaal lasten personeel
€ 4.313.441,00 €

TOTAAL LASTEN OD
Bijdrage gemeenten

Begroting 2019 na
wijziging
Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023

6.246.299,00

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

€
30.000,00
€
50.000,00
€ 396.181,00
€
10.000,00
€
50.000,00
905.949,00 € 536.181,00
12.000,00 €
€
9.138,00 €
21.138,00 €

12.000,00
30.000,00
9.138,00
51.138,00

€
30.000,00
€
50.000,00
€ 396.181,00
€
10.000,00
€
50.000,00
€ 536.181,00

€
30.000,00
€
50.000,00
€ 396.181,00
€
10.000,00
€
50.000,00
€ 536.181,00

€
30.000,00
€
50.000,00
€ 396.181,00
€
10.000,00
€
50.000,00
€ 536.181,00

€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€

12.000,00
30.000,00
9.138,00
51.138,00

12.000,00
30.000,00
9.138,00
51.138,00

12.000,00
30.000,00
9.138,00
51.138,00

4.528.542,00 € 4.700.308,00 € 4.700.308,00 € 4.700.308,00 € 4.700.308,00
€ 276.737,00 € 276.737,00 € 276.737,00 € 276.737,00
€ 178.612,00 € 178.612,00 € 178.612,00 € 178.612,00
4.528.542,00 € 5.155.657,00 € 5.155.657,00 € 5.155.657,00 € 5.155.657,00
5.455.629,00

5.742.976,00

5.742.976,00

5.742.976,00

5.742.976,00

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

€
€
€
€
€
€

1.809.539,00
2.144.214,00
1.343.826,00
415.259,00
21.709,00
5.734.547,00

€
€
€

1.688.713,00 € 1.893.292,00 € 1.893.292,00 € 1.893.292,00 € 1.893.292,00
1.916.835,00 € 2.099.397,00 € 2.099.397,00 € 2.099.397,00 € 2.099.397,00
1.282.821,00 € 1.333.027,00 € 1.333.027,00 € 1.333.027,00 € 1.333.027,00

€
€

250.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00
5.138.369,00 € 5.425.716,00 € 5.425.716,00 € 5.425.716,00 € 5.425.716,00

UP 2019

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Totaal

€
€
€
€

128.273,00
168.401,00
47.818,00
344.492,00

€
€
€
€

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

€
€
€
€

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

Bijdrage VVGB

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Totaal

€
€
€
€

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

€
€
€
€

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

TOTAAL BATEN OD

€ 6.246.299,00 €

SALDO VAN BATEN EN LASTEN OD

€

-

€

5.455.629,00 € 5.742.976,00 € 5.742.976,00 € 5.742.976,00 € 5.742.976,00
-

€

-

€

-

€

-

€

-
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Toelichting
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 additionele dienstverlening en de inkomsten uit werkzaamheden voor derden (RUD)
en de MER-Academie. Hieronder wordt de begroting toegelicht.
Bijdrage gemeenten
Voor de uitvoering van de reguliere wettelijke taken, jaarlijks vast te leggen in een
Uitvoeringprogramma, ontvangt de Omgevingsdienst jaarlijks een bijdrage van de drie gemeenten.
Tot en met het begrotingsjaar 2018 was deze bijdrage gebaseerd op een vaste kostenverdeelsleutel,
voortvloeiend uit de onderlinge verhouding van de door de drie gemeenten in 2013 in de
Omgevingsdienst ingebrachte personele middelen. Met ingang van het begrotingsjaar 2019 wordt de
gemeentelijke bijdrage bepaald op basis van de werkelijke output T-2 (zie hiervoor hoofdstuk 2:
begrotingsuitgangspunten). In de bijlage van deze begroting is de berekening van de
kostenverdeelsleutel gevoegd.
Inkomsten RUD-werkzaamheden en MER/RUD-Academie
Binnen de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) wordt samengewerkt door de deelnemende
gemeenten. Deze samenwerking kan uitmonden in het door een gemeente feitelijk ondersteunen
van een andere gemeente door het leveren van capaciteit. Deze werkzaamheden worden binnen de
RUD uitgevoerd tegen een vast uurtarief. De Omgevingsdienst heeft de afgelopen jaren inkomsten
kunnen genereren als gevolg van het leveren van capaciteit aan een aantal RUD-partners. De
verwachting is dat deze inkomsten in 2020 e.v. lager zullen uitvallen als gevolg van een
herprioritering van het milieutoezicht bij gemeenten. Dit wordt opgevangen door een reductie van
de flexibele schil.
Daarnaast genereert de Omgevingsdienst inkomsten door het aanbieden van trainingen aan andere
organisaties vanuit haar eigen MER/RUD-Academie. De Omgevingsdienst organiseert trainingen op
allerlei deelgebieden van het omgevingsrecht voor en door eigen medewerkers, maar ook
medewerkers van andere organisaties kunnen hierbij aansluiten.
Bijstelling begroting 2020-2023
Op basis van de ervaringscijfers van de voorgaande jaren kunnen we stellen dat er een structurele
trend in de begroting aanwezig is. De aantallen reguliere vergunningsaanvragen zijn structureel
hoger. Dit is ook van invloed op enkele taakonderdelen (toezicht, advisering specialisten,
administratieve ondersteuning, juridische werkzaamheden). Dit heeft tot gevolg dat er extra inhuur
van personeel (flexibele medewerkers) nodig is. Dat geldt ook voor het uitvoeren van andere
additionele taken voor de MER-gemeenten (Uitvoeringsprogramma en gewenste projecten). De
verwachting is dat er in 2020 minder inzet nodig is voor de overige RUD-gemeenten, bijgevolg een
verlaging van de inkomsten met € 150.000. De verlaging op de extra inkomsten is budgettair neutraal
op de flexibele inhuur verwerkt verlaging inhuur met € 150.000. De besparing op de
omgevingscommissie ad € 30.000 is toegevoegd aan de flexibele schil (vanwege het tekort op deze
begrotingspost; uiteindelijk worden deze middelen ingezet ter dekking van de kosten van de
Omgevingsdienst i.v.m. het leveren van de benodigde producten en ontstaat er – direct of indirect
financieel voordeel voor de gemeenten). Ook de opgezette MER/RUD-Academie zorgt voor
opbrengsten.
Nieuw in de begroting is de opname van leasekosten voor elektrische auto’s. In de dekking is
voorzien door de uitgaven aan kilometervergoeding aan het personeel met € 30.000 te verlagen. Dus
budgettair neutraal verwerkt in de begroting. Tot slot is de verdeelsleutel van de gemeentelijke
bijdragen aangepast op basis van t-2 (= output jaar 2018).
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Programma Sociaal Domein
4.1. Inleiding
Vanaf 2017 werken de drie gemeenten samen met de afdeling Sociaal Domein aan een jaarlijks
uitvoeringsprogramma dat richting geeft aan taken, ontwikkelingen en projecten die de afdeling
uitvoert voor de drie gemeenten of een afzonderlijke gemeente in het betreffende jaar.
Uitgangspunt voor het Uitvoeringsprogramma 2020 is de daadwerkelijke realisatie van taken in 2019,
en projectwensen van afzonderlijke gemeenten. Het streven is, in overeenstemming met de MERgemeenten, een zo realistisch mogelijk Uitvoeringsprogramma vast te kunnen stellen voor het
komende jaar.
Het realiseren van balans tussen de beschikbare capaciteit van de afdeling en de hoeveelheid uit te
voeren taken en werkzaamheden is hierbij voornaamste uitgangspunt.
Het Uitvoeringsprogramma 2020 geeft door een goede analyse van de wensen en ontwikkelingen
van de MER-gemeenten op het gebied van het sociaal domein, richting aan het gewenste niveau van
kwaliteit en klantgerichtheid. Het geeft mogelijkheden om kostenreductie te realiseren,
mogelijkheden om in te spelen op kwetsbaarheid en mogelijkheden om risico’s voor de afdeling
nadrukkelijk onder de aandacht te brengen. En uiteraard laat het ruimte voor de invulling van
couleur locale.
4.2. 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
casusoverleggen 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.
In 2019 en 2020 worden medewerkers van de afdeling sociaal domein onder andere getraind in de
principes van positieve gezondheid en de zogeheten omgekeerde toets (deze methodiek focust erop
wetgeving geen beperking te laten zijn in de benadering van de burger, maar ten dienste te stellen
van diens behoefte en gaat vanuit de wens of behoefte van de burger na welke actie er ingezet kan
worden middels alle mogelijkheden van het wettelijk kader), waarmee we voldoen aan én de wensen
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van de gemeenten én aan onze eigen behoefte tot doorontwikkeling en professionalisering. Deze
verdiepingsslag stelt medewerkers nog beter in staat de eigen kracht van klanten te vergroten en aan
te spreken en om optimaal maatwerk te bieden aan een klant.
Klantgerichtheid
Onze dienstverlening staat in het teken van de klant. Daarbij zijn we toegankelijk en dichtbij
georganiseerd. We werken met gemeenteteams waarbij de generalisten en consulenten per
gemeente actief zijn. Zij zijn het bekende gezicht in één of meerdere kernen, voor zowel de burger als
voor de ketenpartners. Daarmee realiseren we directe aanspreekpunten voor de klanten.
Het sociaal domein sluit met de dienstverlening aan bij de ontwikkeling van sociale wijkteams van de
drie gemeente en medewerkers participeren actief in deze multidisciplinaire samenwerking. 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 integrale klantbenadering.
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,
waarbij wij de principes van positieve gezondheid en de omgekeerde toets tijdens de
klantgesprekken toepassen. 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 gegevens opgezocht worden waarmee we een snellere en efficiëntere dienstverlening
bereiken voor de klant.
Ook binnen de participatiewet werken de generalisten met een vaste en behapbare caseload zodat
er een betere relatie met de klanten ontstaat waarbij het doel is: re-integratie naar een duurzame
arbeidsbetrekking dan wel maximale participatie. Met de gemeenten worden er bij de
totstandkoming van het UP concrete afspraken gemaakt over de focus op doelgroepen binnen de
participatiewet.
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.
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 gemeenteteams
prevaleert de klantgerichte benadering, maar de backoffice activiteiten worden voor de gehele
afdeling ingezet en aangewend.
Het in 2019 ingezette leantraject 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 de hoeveelheid uit te voeren 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.
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De taken en werkzaamheden zijn in 2020 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 (additionele dienstverlening).
4.3 Wat gaan we daarvoor doen?
We kunnen voor de deelnemende gemeenten 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;
Zoals 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 aan de opdrachtgever over
de output aan de drie gemeenten. Deze rapportages zijn in ontwikkeling en moeten voldoen aan
behoeften van moedergemeenten. Daarnaast leveren ze een bijdrage aan de monitoring van de in
het lean traject geformuleerde KPI’s.
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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.
4.4 Wat gaat dat kosten?
SOCIAAL DOMEIN

Realisatie 2018

Begroting 2019 na
wijziging
Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023

Zorg

Kosten Personeel
Totaal

€ 1.699.036,00
€ 1.699.036,00 €

1.760.600,00 € 1.832.791,00 € 1.832.791,00 € 1.832.791,00 € 1.832.791,00
1.760.600,00 € 1.832.791,00 € 1.832.791,00 € 1.832.791,00 € 1.832.791,00

Participatie

Kosten Personeel
Kosten overig
Totaal

€ 2.189.629,00 €
€ 102.656,00 €
€ 2.292.285,00 €

1.980.500,00 € 1.851.458,00 € 1.851.458,00 € 1.851.458,00 € 1.851.458,00
111.500,00 € 111.500,00 € 111.500,00 € 111.500,00 € 111.500,00
2.092.000,00 € 1.962.958,00 € 1.962.958,00 € 1.962.958,00 € 1.962.958,00

Staf

Kosten Personeel
Kosten overig
Totaal

€ 426.837,00 €
€ 919.848,00 €
€ 1.346.685,00 €

422.200,00 € 465.450,00 € 465.450,00 € 465.450,00 € 465.450,00
457.148,00 € 450.589,00 € 451.013,00 € 437.032,00 € 435.758,00
879.348,00 € 916.039,00 € 916.463,00 € 902.482,00 € 901.208,00

Overig

Implementatiebudget
€
Stelpost langdurig ziekteverzuim
Stelpost onvoorzien
Investering LEAN-processen
Doorbelasting aan BO
€
€
Totaal

209.991,00 €

€
12.988,00
222.979,00 €

192.544,00 €
€
€
400.500,00

192.544,00 €
157.689,00 €
50.000,00 €

192.544,00 €
157.689,00 €
50.000,00 €

192.544,00 €
157.689,00 €
50.000,00 €

192.544,00
157.689,00
50.000,00

593.044,00 € 400.233,00 € 400.233,00 € 400.233,00 € 400.233,00

TOTALE LASTEN SD

€ 5.560.985,00 €

5.324.992,00 € 5.112.021,00 € 5.112.445,00 € 5.098.464,00 € 5.097.190,00

Bijdrage gemeenten Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Bijdrage WSP (M,E,R)
Aanvalsplan Maasgouw
Participatie statushouders (MG)
SWT Maasgouw
SWT Echt-Susteren
SWT Roerdalen
Inkomsten detachering
BBZ Roerdalen
Diverse baten
TOTALE BATEN SD

€ 1.328.957,00 €
€ 2.391.666,00 €
€ 1.367.246,00 €
€ 100.008,00
€
66.236,00
€
67.356,00
€
54.462,00
€
€
72.674,00
€
62.048,00
€
€
33.832,00 €
€ 5.544.485,00 €

1.541.555,00 € 1.465.483,00
2.341.119,00 € 2.256.061,00
1.411.883,00 € 1.360.042,00

SALDO BATEN EN LASTEN SD

€

-16.500,00 €

1.470.710,00
2.256.331,00
1.354.969,00

1.471.755,00
2.250.205,00
1.346.069,00

1.471.386,00
2.249.639,00
1.345.730,00

20.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00
10.435,00 €
10.435,00 €
10.435,00 €
10.435,00 €
10.435,00
5.324.992,00 € 5.112.021,00 € 5.112.445,00 € 5.098.464,00 € 5.097.190,00

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Toelichting
De lasten bestaan vooral uit de personeelskosten van de teams participatie en zorg i.c. loonkosten,
inhuurkosten en overige personeelskosten.
De beschikbare formatie per jaar vormt steeds de basis voor de uit te voeren taken binnen het
Uitvoeringsprogramma en dit dient met elkaar in balans te zijn. Wensen die boven de beschikbare
formatie uitstijgen, vertalen we in projecten per gemeente en worden door de gemeente afzonderlijk
bekostigd en middels een kwartaalafrekening achteraf in het lopende jaar betaald.
Onze baten bestaan uit de bijdragen van de deelnemende gemeenten en de bijdragen die te maken
hebben met de aanvullende dienstverlening / projecten voor de drie gemeenten.
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Programma Bedrijfsvoering
5.1. Inleiding
Bedrijfsvoering bevat de werkvelden financiën, Documentaire Informatievoorzieningen (DIV),
Informatie & Automatisering (I&A) en Human Resource Management (HRM) voor de gemeenten
Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen en voor het Servicecentrum zelf. De afdeling bestaat uit
twee teams: Advies en Service & Beheer.
Begin 2019 is de in 2018 ingezette koers om informatiebeveiliging en privacy in
gemeenschappelijkheid op te pakken gewijzigd. De scope Informatiebeveiliging en privacy beperkt
zich in 2019 en verder voor bedrijfsvoering slechts tot het takenpakket van Servicecentrum MER.
Het in 2018 aangezette traject om te komen tot een Uitvoeringsprogramma bedrijfsvoering UP-BV is
door de onduidelijkheid in taken en de moeizame wijze om tot uniformering te komen, niet
afgerond. Mede afhankelijk van de input uit het governance onderzoek door BMC en de nog te
voeren discussie zal in 2019 een helder Uitvoeringsprogramma bedrijfsvoering voor 2020 opgesteld
worden.
5.2. Wat willen we bereiken?
Teamtaak, teamdoel en verantwoordelijkheid
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 apart
benoemd.
Teamtaak en teamdoel
Het team S&B voert de afgesproken dienstverlening uit, vastgesteld in het uitvoeringprogramma voor
alle medewerkers binnen de vier organisaties. Haar taak is om 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

Het Team Advies is er om gevraagd en ongevraagd de klant, deskundig en up-to-date, op een
creatieve en innovatieve wijze te adviseren en te faciliteren en diverse producten en diensten te
leveren 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

Verantwoordelijkheid (doorontwikkeling zelforganiserende clusters)
Om een lerende organisatie te creëren en daarmee de kwaliteit van dienstverlening te
verbeteren, is het noodzakelijk om autonomie en verantwoordelijkheid lager in de
1

Met klant wordt hier gedoeld op de interne klant: de diverse klantgroepen bij de gemeenten en het SC-MER.
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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.
Klantgerichtheid en Kwaliteit
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. Standaardisering en uniformering van
processen daar waar mogelijk, is daarbij van groot belang. 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.
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.
Kostenefficiency en kwetsbaarheidsvermindering
Het team S&B zal zich richten op 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.
Het team Advies zal daar 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 anders tot
buitensporig hogere kosten (meer dan € 500.000) leidt, met name bij DIV en I&A.
5.3. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortbordurend op het traject ‘basis op orde’ zal het team S&B in 2020 de focus leggen op het
verkennen en implementeren van mogelijkheden om handelingen te automatiseren, in de lijn terug
te leggen of uit te besteden. Dit vraagt expliciet om waar mogelijk geüniformeerd werken en een
goed en duidelijk samenspel tussen de verschillende beheer disciplines en de klant.
Integraal management kan door de inrichting van systemen actief gestimuleerd worden. Hier zal bij
de inrichting en/of eventuele aanschaf van (nieuwe) applicaties nadrukkelijk naar gekeken worden.
Zowel budgethouders als adviseurs kunnen zo steeds meer in hun rol groeien en hun
verantwoordelijkheid nemen. Goede managementinformatie (integraal) is hierbij een vereiste en kan
eenvoudiger gerealiseerd worden als resultante van een goede inrichting van je systemen.
Het team Advies zal zich moeten door ontwikkelen richting integraal adviseren. De diverse clusters
binnen Advies zullen elkaar nadrukkelijker moeten gaan opzoeken. De adviezen die afgegeven
worden bevatten minimaal een toelichting op de 5 K’s en op privacy- en informatiebeveiligingsaspecten.
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.
Om meer grip te krijgen op de I&A kosten en beter te kunnen inspelen op de landelijke
ontwikkelingen zal portfoliomanagement t.b.v. het managen van projecten en verbetertrajecten
ingericht worden. De uitkomst hiervan zal worden vertaald naar een roadmap (meerjarenplanning)
voor de vier organisaties, op basis waarvan gezamenlijk keuzes gemaakt kunnen worden.
Portfoliomanagement vervangt de ICT kalenders, welke in het verleden gebruikt werden. Het
Algemeen Bestuur heeft op 27 maart 2019 op basis van het BMC rapport aan het DB onder andere
de opdracht gegeven te zorgen voor het oplossen van de problemen bij Bedrijfsvoering. De financiële
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consequenties hiervan zijn opgenomen in de globale financiële doorkijk uit het BMC rapport (pag.
57). Deze financiële consequenties omvatten nog niet in zijn volledigheid I&A en zaakgericht werken.
Ten aanzien van deze onderwerpen heeft het Algemeen Bestuur in de vergadering van 27 maart
2019 besloten een diepgaander advies inclusief financiële consequenties te vragen.
Tabel: financiële consequenties besluitvorming op basis van BMC rapport
Oplossen van de problemen bij bedrijfsvoering
Formatie DIV op niveau houden  Het op niveau houden van de DIV-formatie totdat het
zaaksysteem en zaakgericht werken volledig zijn geïmplementeerd.
Formatie I&A op niveau houden  Het op niveau houden van de ICT-formatie
(voldoende capaciteit voor het beheer van de 4 omgevingen) totdat de problemen in de
ICT-omgeving zijn opgelost.
Oplossen problemen zaakgericht werken / ICT-omgeving  Betreft projectmanagement
en advies gericht op het verder implementeren en integreren van zaaksysteem en
zaakgericht werken en oplossing van de problemen in de ICT-omgeving. Er is afzonderlijk
aanvullend diepgaand onderzoek nodig om exact te bepalen wat en hoeveel hiervoor
aan maatregelen en investeringen nodig zijn.
Verbetering I&A  Betreft het opstellen van een plan van aanpak (n.a.v. een technische
nulmeting en doorlichting) en verbetering van de dienstverlening vanuit I&A (verbetering
service op de “werkvloer”).
Verbetering HRM  Betreft implementatie pakketkeuze voor de salaris- en
personeelsadministratie.
Financiën op orde (functioneel beheer)  Betreft de uitbreiding van functioneel beheer
om zowel de interne alsook externe (bijv. E-facturering) ontwikkelingen, die vertaald
moeten worden in het systeem, verder vorm te geven.
Teamontwikkeling  Betreft incidenteel budget tbv teamontwikkeling.
Totaal

Kosten 2020
€ 150.000
€ 400.000

€ 50.000

€ 260.000

€ 60.000
€ 80.000

€ 85.000
€ 1.085.000
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5.4 Wat gaat dat kosten?
BEDRIJFSVOERING
Bedrijfsvoering I&A

Bedrijfsvoering Personeel

Realisatie 2018
Applicaties onderhoud+beheer
Diverse / supplies
LAN Onderhoud
LAN Beheer
LAN Aanschaf
WAN Verbindingen
Leasekosten
Projectenkalender DIV
Projectenkalender I&A (S)
WAN Telekom
DIV
Financien
Doorbelasting BO
Totaal

TOTALE LASTEN BV
Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Transitiebudget
Achterstanden archief (Maasgouw)

TOTALE BATEN BV
SALDO BATEN EN LASTEN BV
Reserve leaselasten
Reserve zaaksyst.
SALDO BV

€
€
€
€

Loonkosten
Bedrijfsvoering+Overige
personeelskosten
Stelpost langdurig ziekteverzuim
Stelpost prijsstijgingen (IMOC)
Stelpost onvoorzien
Flexibele schil
Implementatiebudget 2018
Totaal

Bijdrage gemeenten

€
€
€
€
€
€
€
€
€

621.612,00
51.153,00
335.116,00
8.854,00
27.237,00
154.100,00
545.647,00
90.000,00
214.312,00
23.701,00
248.327,00
12.988,00
2.333.047,00

Begroting 2019 na
wijziging
Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
€

437.790,00 €

437.790,00 €

437.790,00 €

437.790,00 €

437.790,00

€
€
€
€
€

491.500,00
14.800,00
9.000,00
142.000,00
614.000,00

491.500,00
14.800,00
9.000,00
192.000,00
614.000,00
39.000,00
373.637,00
37.500,00
170.440,00

€
€
€
€
€

491.500,00
14.800,00
9.000,00
242.000,00
614.000,00

491.500,00
14.800,00
9.000,00
242.000,00
614.000,00

€
€
€
€
€

491.500,00
14.800,00
9.000,00
242.000,00
614.000,00

€
€

373.637,00
37.500,00 €
170.440,00 €

373.637,00
37.500,00 €
170.440,00 €

373.637,00
37.500,00
170.440,00

€
€
€
€

6.813.668,00

€
€
€
€
€
€
39.000,00 €
373.637,00
37.500,00 €
189.210,00 €

€
€
€
€
€

2.348.437,00 € 2.379.667,00 € 2.390.667,00 € 2.390.667,00 € 2.390.667,00

6.554.756,00

6.610.797,00
199.945,00
38.075,00
50.000,00
120.000,00

120.000,00

5.525.797,00
199.945,00
76.325,00
50.000,00
120.000,00

5.525.797,00
199.945,00
114.575,00
50.000,00
120.000,00

5.525.797,00
199.945,00
152.825,00
50.000,00
120.000,00

340.415,00
€ 7.154.083,00 €

6.674.756,00 € 7.018.817,00 € 5.972.067,00 € 6.010.317,00 € 6.048.567,00

€ 9.487.130,00 €

9.023.193,00 € 9.398.484,00 € 8.362.734,00 € 8.400.984,00 € 8.439.234,00

€ 2.914.022,00
€ 3.689.508,00
€ 2.730.026,00
€
15.500,00
€
55.000,00
€ 9.404.056,00

€
€
€

2.745.370,00 € 2.889.967,00
3.603.085,00 € 3.852.711,00
2.636.038,00 € 2.617.106,00

€

8.984.493,00 € 9.359.784,00 € 8.324.034,00 € 8.400.984,00 € 8.439.234,00

€
€
€
€

-83.074,00 €
25.075,00 €
74.500,00
16.501,00 €

-38.700,00 €
38.700,00 €
-

€

2.572.090,00
3.426.779,00
2.325.165,00

-38.700,00 €
38.700,00 €
-

€

2.596.077,00
3.458.501,00
2.346.406,00

2.607.820,00
3.474.231,00
2.357.183,00

-38.700,00
38.700,00

€

-

€

-

-

€

-

€

-

Toelichting
De lasten van het programma Bedrijfsvoering bestaan uit meerdere ICT-budgetten en loonkosten en
aanverwante budgetten.
Onderstaand worden de ICT-budgetten nader toegelicht:
- LAN Onderhoud: Hierop worden licenties geboekt van onder andere Microsoft en Oracle
m.b.t. werkplekken en servers.
- Leasekosten: Op deze posten worden de structurele lasten van investeringen in hard- en
software (werkplekken, servers, netwerkapparatuur) geboekt.
- WAN verbindingen: Hierop worden de verbindingen geboekt die noodzakelijk zijn voor het
functioneren van de gezamenlijke ICT omgeving van het Servicecentrum MER en de
gemeenten.
- Applicaties onderhoud: Hierop worden de onderhoudskosten (support en onderhoud)
geboekt van applicaties van de Omgevingsdienst, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering.
- WAN Telecom (telefonie): Hierop worden de kosten m.b.t. het telefonie project geboekt
Betreffende de loonkosten en aanverwante budgetten wordt verwezen naar pagina 6 en 7.
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Programma Bestuur & Organisatie
6.1. Inleiding
Sinds de start van het Servicecentrum MER heeft onze organisatie een Algemeen Bestuur, een
Dagelijks Bestuur, een directie en een ondernemingsraad. Vanaf 2016 is daar het MT-SC aan
toegevoegd. In het eerste kwartaal 2019 is het BMC-advies afgerond om de doorontwikkeling van het
Servicecentrum MER te versnellen. Naar aanleiding van dit advies zijn besluiten genomen over de
aansturing van het Servicecentrum MER. Zo komt er een interim-directeur voor een periode van
maximaal 2 jaar, is de bezetting van het Dagelijks Bestuur gewijzigd en blijft de samenstelling van het
Algemeen Bestuur zoals deze is.
Verder ligt er de opdracht aan de interim-directeur om nader te adviseren over de richting van de
aansturing in het SC-MER, een concerncontroller voor het Servicecentrum MER te benoemen,
de ‘couleur locale’ in relatie tot de dienstverleningsprincipes af te bakenen, het opdrachtgeverschap
en opdrachtnemerschap (OG-ON) te versterken, verder in te zetten op de implementatie van
projectmanagement en verder in te zetten op de verdere ontwikkeling van uniforme stuurinformatie.
Al deze opdrachten leiden tot een verbetering van de integraliteit binnen het Servicecentrum en
dragen bij aan het bereiken van onze 5 ambities: klantgerichtheid, kwaliteit, kosten-efficiëntie,
kwetsbaarheids-vermindering en couleur locale.
De financiële consequenties die hieruit voortvloeien, zijn voor zover bekend, vertaald in dit
programma.
Tabel: financiële consequenties besluitvorming op basis van BMC rapport
Kosten 2020
Governance (Concerncontroller)

€ 90.000

Afbakening 'couleur locale'

€ 45.000

Implementatie projectmanagement

Kosten 2021
€ 90.000

Kosten 2022
€ 90.000

Kosten 2023
€ 90.000

€ 5.000

6.2. Wat willen we bereiken?
Klantgerichtheid
Het realiseren van integraliteit van onze 5 ambities over de programma’s is een belangrijk onderdeel
van dit programma. Hierbij hebben de opdrachten van het bestuur prioriteit: afbakening ‘couleur
locale’ in relatie tot de dienstverleningsprincipes, versterking opdrachtgeverschap en
opdrachtnemerschap (OG-ON), inzetten op de implementatie van projectmanagement en de verdere
ontwikkeling van uniforme stuurinformatie.
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.
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Kwaliteit
Kwaliteit is een breed begrip. Vanuit dit programma stimuleren we de integrale samenwerking
binnen het SC-MER op het gebied van kwaliteit.
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.
Kostenefficiency
In 2020 zal de besluitvorming over het BMC-advies verankerd worden in de Servicecentrum MER
organisatie. Dit dient bij te dragen aan een kosten-efficiënte organisatie.

Kwetsbaarheidsmindering
De K van kwetsbaarheidsvermindering is niet van toepassing voor dit programma.
Couleur locale
Couleur locale is niet van toepassing voor dit programma.
6.3. Wat gaan we ervoor doen?
‐

‐

‐

‐
‐

‐
‐

Op 27 maart heeft het Algemeen Bestuur besloten om nader te adviseren over de richting
van de aansturing in het SC-MER, een concerncontroller voor het Servicecentrum MER te
benoemen, de ‘couleur locale’ in relatie tot de dienstverleningsprincipes af te bakenen, het
opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap (OG-ON) te versterken, verder in te zetten op
de implementatie van projectmanagement en verder in te zetten op de verdere ontwikkeling
van uniforme stuurinformatie.
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.
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 het eerste kwartaal van 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 moeten worden om stabiel door te ontwikkelen. Vanaf
2020 bepalen we met behulp van deze 0-metingen de integrale ontwikkelagenda.
In 2020 zijn onze algemene nota’s en financiële verordeningen bijgewerkt.
Verder zorgen we voor:
‐ Advisering aan managementteam, directie, Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur
over besluitvorming, P&C Cyclus;
‐ Secretariële en administratieve ondersteuning voor managementteam, directie,
Dagelijks Bestuur, Algemeen Bestuur en secretarissenoverleg voor hun
besluitvorming;
‐ Aansturing, advisering en coördinatie van de uitvoering van de ontwikkelagenda van
het Servicecentrum MER;
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‐
‐

Secretariële ondersteuning voor de OR;
Controle van jaarrekening en jaarverslag.

6.4. Wat gaat dat kosten?
BESTUUR EN
ORGANISATIE

Bijdrage gemeenten

Realisatie 2018
Accountantskosten
Communicatie
Huur Maasgouw
Loonkosten Bestuur en Organisatie
Fiscaliteiten
Organisatieontwikkeling
Governance (BMC)
Afbakening 'couleur locale' (BMC)
Implementatie projectmanagement (BMC)

€
€
€
€
€

TOTAAL LASTEN B EN O

€

Maasgouw
Echt-Susteren
Roerdalen
Doorbelasting OD/SD/BV

15.000,00
1.285,00
210.000,00
245.466,00
8.457,00

Begroting 2019 na
wijziging
Begroting 2020
15.000,00
5.000,00
210.000,00
192.740,00

€

180.000,00 €
€
€
€

200.000,00
90.000,00 €
45.000,00
5.000,00

480.208,00 €

602.740,00 €

765.735,00 €

515.735,00 €

515.735,00 € 515.735,00

€
€
€
€

281.884,00 €
96.530,00 €
62.830,00 €
38.964,00

332.150,00 €
163.752,00 €
106.838,00 €

383.096,00 €
232.183,00 €
150.456,00 €

305.227,00 €
127.735,00 €
82.773,00 €

305.227,00 € 305.227,00
127.735,00 € 127.735,00
82.773,00 € 82.773,00

TOTAAL BATEN B EN O

€

480.208,00 €

602.740,00 €

765.735,00 €

515.735,00 €

515.735,00 € 515.735,00

SALDO B EN O

€

€

-

€

15.000,00
5.000,00
210.000,00
195.735,00

-

€
€
€
€

€

15.000,00
5.000,00
210.000,00
195.735,00

Begroting 2022 Begroting 2023

€
€
€
€

-

€
€
€
€

Begroting 2021

€
€
€
€

90.000,00 €

-

€

15.000,00
5.000,00
210.000,00
195.735,00

€ 15.000,00
€
5.000,00
€ 210.000,00
€ 195.735,00

90.000,00 €

-

90.000,00

€

-

Toelichting
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.
Afhankelijk van de keuzes die in 2019 gemaakt worden zullen vanaf 2020 extra kosten worden
gemaakt om de kwaliteit van de SC organisatie verder te verbeteren. Hierover dient aparte
besluitvorming plaatsvinden. Deze kosten hebben betrekking op communicatie, juridisch advies,
fiscale advisering en communicatie.
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Paragrafen
7.1. Inleiding
In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn de volgende paragrafen van de begroting en de
jaarrekening verplicht gesteld (indien relevant). In de paragrafen worden de beheersmatige taken
van de organisatie verder uitgewerkt. De verplichte paragrafen voor het Servicecentrum MER zijn:
‐ Bedrijfsvoering;
‐ Weerstandsvermogen en risicobeheer;
‐ Onderhoud kapitaalgoederen;
‐ Financiering;
‐ Verbonden partijen.
De paragrafen verbonden partijen, grondbeleid en lokale heffingen zijn niet relevant voor het
Servicecentrum MER. Servicecentrum MER is voor de deelnemende gemeenten een verbonden
partij, maar beschikt zelf niet over verbonden partijen waarover verantwoording dient te worden
afgelegd. Het grondbeleid maakt deel uit van de kerntaken van de gemeenten en voor de uitvoering
van de lokale heffingen (incl. invordering) wordt gebruik gemaakt van de diensten van BsGW.
7.2. Paragraaf bedrijfsvoering
Inleiding
Het Servicecentrum MER is een uitvoeringsorganisatie met als missie: “Prfessionals in Service
dichtbij.”
In deze begroting hebben alle organisatie onderdelen: Omgevingsdienst, Sociaal Domein,
Bedrijfsvoering en Bestuur en Organisatie, hun eigen programma. Deze programma’s bestaan
grotendeels uit lasten en baten met betrekking tot personeel. Er zijn nagenoeg geen inhoudelijke
lasten en baten.
De afdeling Bedrijfsvoering levert advies en service en beheer inzake HRM, financiën I&A en DIV aan
de drie gemeenten én aan het Servicecentrum. Het begrotingsprogramma van bedrijfsvoering
bestaat naast de lasten en baten met betrekking tot het personeel ook uit de inhoudelijke kosten op
het gebied van informatisering en automatisering.
Deze paragraaf spitst zich toe op de bedrijfsvoering van het Servicecentrum MER als geheel.
Missie Prfessionals in Service dichtbij
In het Servicecentrum werken we iedere dag opnieuw aan onze missie. Professionals krijgen en
creëren ruimte om innovatief, efficiënt en effectief hun werk te doen. De professionals bij het
Servicecentrum werken met plezier.
Zij verlenen service aan de inwoners van de drie gemeenten, en aan de collega’s van de drie
gemeenten én aan de collega’s van het Servicecentrum. Zij doen dit dichtbij, wat betekent dat ze
betrokken en goed bereikbaar opereren, daarbij gebruik makend van de verschillende kanalen.
De ontwikkeling, doorontwikkeling en innovatie in het Servicecentrum staat steeds in het licht van
het bereiken van onze missie.
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Sturing
In het eerste kwartaal 2019 is het BMC-advies afgerond om de doorontwikkeling van het
Servicecentrum MER te versnellen. Naar aanleiding van dit advies zijn besluiten genomen over de
aansturing van het Servicecentrum MER. Zo komt er een interim-directeur voor een periode van
maximaal 2 jaar, is de bezetting van het Dagelijks Bestuur gewijzigd en blijft de samenstelling van het
Algemeen Bestuur zoals deze is.
Het management van de afdelingen stuurt op resultaat. Afspraken over de op te leveren resultaten
worden jaarlijks vastgelegd in drie uitvoeringsprogramma’s: Omgevingsdienst, Sociaal Domein en
Bedrijfsvoering. Deze afspraken komen tot stand na intensief overleg met de drie opdrachtgevende
gemeenten. Voor het onderdeel Bedrijfsvoering omvat dit uitvoeringsprogramma ook de
uitvoeringstaken voor het Servicecentrum MER zelf.
In de uitvoeringsprogramma’s is aangegeven wat het basispakket aan dienstverlening is en welke
aanvullende dienstverlening voor de drie gemeenten zal worden verricht. Financiële gevolgen van
deze uitvoeringsprogramma’s zullen via een begrotingswijziging worden verwerkt. Aanvullende
dienstverlening wordt afgerekend op basis van werkelijke kosten.
Huisvesting
De huisvesting en de facilitaire ondersteuning van het Servicecentrum worden verzorgd door de drie
gemeenten. Afdeling Sociaal Domein en de concernstaf zijn gehuisvest in Echt-Susteren, de afdeling
Omgevingsdienst in Maasgouw en de afdeling Bedrijfsvoering in Roerdalen.
Gesloten beurzen principe
Het gesloten beurzen principe: het principe date de deelnemende gemeente bedrijfsvoeringstaken
voor het Servicecentrum uitvoeren en gelijk onder elkaar verdelen, is in 2018 voor een belangrijk
deel afgeschaft. Toch zijn er nog steeds een aantal zaken die onder dit principe door de gemeenten
voor het Servicecentrum worden uitgevoerd. Voorbeelden zijn huisvesting en facilitaire zaken. Een
werkgroep zal in de loop van 2019 advies uitbrengen over hoe hier in de toekomst mee om te gaan.
7.3. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheer
Kaders voor risicomanagement
In 2017 zijn de kaders voor risicomanagement vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Met deze
kaders is de afbakening van het risicomanagement voor het Servicecentrum bepaald.
De risico’s in het Servicecentrum worden enerzijds veroorzaakt door exogene ontwikkelingen, zoals
een toename van de vraag en liggen anderzijds aan de bedrijfsvoerings-kant.
Risico’s als gevolg van beleidskeuzes en gemeentelijke projecten maken geen onderdeel uit van het
risicomanagement van het Servicecentrum MER en zijn niet in deze paragraaf opgenomen.
In de kaders is het risicomanagementproces vastgelegd. Dit proces maakt onderdeel uit van de
planning en control cyclus in het Servicecentrum MER. Risico-identificatie en classificatie zijn
belangrijke onderdelen van dit proces. Dit gebeurt met behulp van de kans- en gevolg-klassen uit de
onderstaande tabel.
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Tabel: kans- en gevolgklassen
Kans-klassen

Gevolg-klassen

Hoe
waarschijnlijk
is het dat het
risico zich zal
voordoen?

Gemiddelde

Klein

1-40%

20%

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

Verwachte financiële
omvang

Gemiddelde

< € 25.000

€ 12.500

Gemiddeld

40-60%

50%

Laag

€ 25.000 – € 100.000

€ 62.500

Groot

60-95%

80%

Gemiddeld

€ 100.000 - € 500.000

€ 300.000

Hoog

€ 500.000 - € 1000.000

€ 750.000

Zeer hoog

>€ 1000.000

€ 1.500.000

Risico’s
We hebben de risico’s in beeld gebracht. Dit zijn risico’s die te maken hebben met het niet behalen
van onze ambities: klantgerichtheid, kwaliteit, kostenefficiency, kwetsbaarheidsvermindering en
couleur locale. Achter ieder risico is tussen haakjes aangegeven op welke ambities het risico het
meeste betrekking heeft.
Voor elk risico is de kans dat het risico zich voordoet en de impact die het risico heeft ingeschat. Dit
leidt tot een risicoscore die de basis vormt voor het benodigde weerstandsvermogen van het
Servicecentrum.
In onderstaande tabel worden de risico’s gepresenteerd. Ook de maatregelen die zijn genomen, of
die we voornemens zijn om in te voeren om de risico’s te beheersen, zijn in beeld gebracht.
De algemene risico’s worden voor het Servicecentrum als geheel weergegeven. De risico’s kunnen
voor de onderlinge afdelingen verschillen, afhankelijk van de fase waarin de afdeling zich bevindt.
Verder zijn nog afdelingsspecifieke risico’s benoemd.
Overigens zijn niet alle risico’s financieel vertaald, omdat er onvoldoende informatie is om een
realistische inschatting te maken van de impact die optreedt wanneer het risico zich voordoet. Dit
wordt aangegeven met een X.
Tabel: ingeschatte risico’s in 2020
Risico

Beheersmaatregel

Kans

Impact

Risico
score

Algemene risico’s
Beoogde efficiencyvoordelen en
kwaliteitsslagen worden niet geheel
behaald door het uitblijven van
standaardisatie en uniformering in de
processen. (doel: kwaliteit, efficiency).

- Proces ontwerp en procesimplementatie op basis van LEAN

gem

gem

150.000

Dienstverlening gemeenten en
Servicecentrum sluiten niet goed op
elkaar aan, waardoor dienstverlening
aan de inwoner suboptimaal blijft.
(doel: klantgerichtheid).

Er dienen keuzes te worden
gemaakt t.a.v. de inrichting van
dienstverlening voor optimalisatie
klantproces.

gem

gem

150.000
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Risico

Beheersmaatregel

Kans

Impact

De opdrachtgevers – opdrachtnemer
relatie kent nog onduidelijkheden, wat
veel overleg tot gevolg heeft en leidt tot
in-efficiency. (doel: efficiency)

- Investeren in relatie door af te
stemmen en verbinding te zoeken
met opdrachtgevers
- Versterken van de opdrachtgeveropdrachtnemerrelatie (besluit
o.b.v. BMC-advies)

klein

gem

Risico
score
36.000

Taken worden niet uitgevoerd omdat
nog niet scherp is of taak behoort tot
het takenpakket van het
Servicecentrum. (alle doelen)

In de Up’ s wordt hier aandacht aan
besteed.

klein

laag

12.500

Informatie achterstand lokaal bestuur
over het Servicecentrum. (alle doelen)

Investeren in
informatievoorziening voor elk
niveau (strategisch, tactisch
operationeel).

groot

laag

50.000

Onvoldoende grip en sturing op de
organisatie. (alle doelen)

Duidelijkheid en inrichting control
rol, taak en verantwoordelijkheid
bij het Servicecentrum.
Invullen rol concerncontroller

X

X

X

Het niet op orde hebben van de basis
gegevensveiligheid, de processen,
systemen en verantwoordelijkheden.
Bijvoorbeeld: De MER-OD gebruikt de
applicatie SquitXO. Eind 2019 wordt
deze applicatie vervangen door
Squit2020.
Dit wordt een (nagenoeg)
provinciebreed gebruikte, web-based
applicatie. Hier zijn risico’s aan de orde
op het gebied van gegevensveiligheid
(AVG), bijvoorbeeld ten aanzien van de
vraag wie verantwoordelijk is voor
welke deel van de benodigde data
(BRP/GBR).
(doel: kwaliteit)

- Vaststellen privacybeleid
- Vastleggen verantwoordelijkheden ten aanzien van
gegevensbeheer ook in relatie met
verantwoordelijkheden technische
koppelingen naar lokale systemen
(continuïteit dienstverlening).
Binnen de projectorganisatie
verantwoordelijk voor
implementatie Squit2020, worden
maatregelen getroffen om dit risico
zo klein mogelijk te houden. Binnen
het plan van aanpak is aandacht
voor beschrijving van de diverse
rollen, taken en
verantwoordelijkheden.

gem

gem

150.000

Exogene ontwikkelingen zoals
veranderende wet- en regelgeving
worden niet gebudgetteerd/
geïmplementeerd in de organisatie in
zijn geheel en de individuele afdelingen.
Bijvoorbeeld: Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
(doel: kwaliteit, klantgerichtheid).

- Doorontwikkeling van de UPs
- Flexibele schil

gem

laag

31.250

Niet begrote pieken of dalen in de
klantvraag omdat de dienstverlening
door het Servicecentrum gebaseerd is
op “open-einde” regelingen (OD en SD).
Hierdoor bestaat het risico dat op enig

- Inrichten van flexibele schil door
het niet opvullen van vacatures /
gebruik te maken van
werkervaringsplekken/ stagiaires
- Zo goed mogelijk ramen van

gem

gem

150.000
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Risico

Beheersmaatregel

moment meer of minder medewerkers
nodig zijn.
(doel: kwaliteit)

productie binnen de UP’s
- Monitoring en signalering naar
opdrachtgevers
- Verhogen financiële ruimte voor
flexibele schil

ICT performance en doorontwikkeling
Tempo van uitrol ICT-doorontwikkeling
belemmerd het SC in verder efficiency
verbeteringen.
(doel: kwaliteit, efficiency,
klantgerichtheid)

Heroriëntatie ICT op basis van
nul-meting
Vervolgens investeren in
implementeren van ICT
Nader advies over ICT en
zaakgericht werken

groot

hoog

600.000

Zaakgericht werken is onvoldoende
organisatorisch geïmplementeerd.
(doel: kwaliteit, efficiency)

Kaders zaakgericht werken
opstellen
Verantwoordelijkheden vastleggen
Nader advies over ICT en
zaakgericht werken

groot

gem

240.000

Monitoren
Tijdig besluitvorming hieromtrent.

groot

laag

50.000

Transitie DIV is vertraagd.
(doel: klantgerichtheid, kwaliteit,
efficiency)

Monitoring en sturing.

gem

gem

150.000

Projectenkalender 1.0 is vertraagd.
(doel: kwaliteit, efficiency,
klantgerichtheid)

Monitoring en sturing.

gem

gem

150.000

Dienstverlening bedrijfsvoering sluit niet
goed aan op de behoeften van de
interne klanten.
(doel; klantgerichtheid)

Aanscherpen en verbeteren van
het Uitvoeringsprogramma (UP).
Het concretiseren van het integraal
management, wie is waarvoor
verantwoordelijk.

gem

gem

150.000

laag

12.500

Bedrijfsvoering
Taakstelling € 350.000 wordt niet
gehaald. (doel: efficiency)

Omgevingsdienst
Vraag van RUD-partners naar
participatie in de opleidingen van de
RUD academie neemt af (gevolg
inkomstenderving).
(doel: efficiency)

Totaal

Flexibele schil
Communicatie over RUD academie

Kans

klein

Impact

Risico
score

2.082.250 +X

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

25.000 – 100.000

100.000 – 500.000

Taken worden niet
uitgevoerd omdat
niet scherp of taak
behoort SC.

De opdrachtgevers –
opdrachtnemer relatie kent
nog onduidelijkheden, wat
veel overleg tot gevolg heeft
en leidt tot in-efficiency

500.000 –
1.000.000

>
1.000.000

Vraag RUD-partners
naar participatie
opleidingen RUD
academie neemt af.
Gemiddeld

Exogene
ontwikkelingen
worden niet
gebudgetteerd/
geïmplementeerd.

Beoogde efficiencyvoordelen
kwaliteitsslagen worden niet
geheel behaald door het
uitblijven van standaardisatie
en uniformering in de
processen.
Het niet op orde hebben van
de basis gegevensveiligheid,
de processen, systemen en
verantwoordelijkheden.
Niet begrote pieken of dalen
in de klantvraag.
Transitie DIV is vertraagd.
Projectenkalender 1.0 is
vertraagd.
Dienstverlening
bedrijfsvoering sluit niet goed
aan op behoeften klanten.
Dienstverlening gemeenten
en Servicecentrum sluiten
niet goed aan, waardoor
dienstverlening inwoner
suboptimaal blijft.

Groot

Informatie
achterstand lokaal
bestuur over het SC.
Taakstelling €
350.000 wordt niet
gehaald.

Zaakgericht werken is
onvoldoende organisatorisch
geïmplementeerd.

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

= 1,0 < 1,4 2

In de kaders risicomanagement hebben we gekozen voor een weerstandsvermogen met de
waardering ‘voldoende’. Een uitkomst van 1,0 betekent dat de organisatie precies genoeg geld heeft
om de risico’s financieel af te dekken. Er wordt niet geopteerd voor een hogere waardering omdat
dit zou impliceren dat de gemeente een te hoog deelnamebedrag betalen. Overigens staan de
gemeenten op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen garant voor het Servicecentrum.
Onze inschatting van de risicoscore leidt tot een weerstandsvermogen van 0,13
Weerstandsvermogen= € 280.000
€ 2.142.250 = 0,13
Dit betekent dat het weerstandsvermogen van het Servicecentrum MER in 2020 ruim onvoldoende
is. Ten opzichte van het jaar 2019 is het weerstandsvermogen verbeterd. Dit komt door de posten
onvoorzien van € 50.000 die zijn ondergebracht in de programma’s sociaal domein, omgevingsdienst
en bedrijfsvoering en de risico afname door de opname van een structureel budget bij langdurig
ziekteverzuim.
De risico’s gerelateerd aan ICT systemen zijn nu financieel vertaald. Deze risico’s kunnen niet worden
opgevangen met het weerstandsvermogen maar kunnen alleen worden opgevangen door hogere
bijdragen van de deelnemende gemeenten. In de loop van 2019 zullen er voor 2020 voorstellen
worden gedaan om deze risico’s structureel te verminderen. De financiële consequenties van deze
voorstellen leiden tot begrotingswijzigingen.

2

Waarderingstabel ten behoeve van het weerstandsvermogen: > 2,0 uitstekend 1,4<2,0 ruim voldoende, 1,0 <

1,4 voldoende, 0,8 < 1,0 matig, 0,6 < 0,8 onvoldoende en, 0,6 ruim onvoldoende.
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Financiële kengetallen
In onderstaande tabel is het verloop van de financiële kengetallen te zien die van toepassing zijn voor
het Servicecentrum MER: de netto schuldquote, de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle
verstrekte leningen, de solvabiliteitsratio en de structurele exploitatieruimte. In het BBV zijn ook
kengetallen voorgeschreven voor de grondexploitatie en belastingcapaciteiten. Beiden zijn niet van
toepassing voor het Servicecentrum MER.
Deze kengetallen zijn een grofmazig instrument om een uitspraak te kunnen doen over de financiële
positie. Het betreft onderstaande kengetallen. In onderstaande tabel is het verloop van de financiële
kengetallen te zien.
Tabel: Financiële kengetallen begroting 2020

Financiële kengetallen jaarrekening 2018 en begroting
2020 t/m 2023
Kengetal

Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting
2018
2020
2021
2022
2023

Netto schuldquote
Netto schuldquote gecorrigeerd
voor alle verstrekte leningen

-8%

-3%

-8%

-8%

-8%

-8%

-3%

-8%

-8%

-8%

Solvabiliteitsratio

6%

19%

6%

6%

6%

Structurele exploitatieruimte

0%

0%

0%

0%

0%

Grondexploitatie

n.v.t.

19%

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Structurele exploitatieruimte

n.v.t.

0%

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van het Servicecentrum MER
ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten
en aflossingen op de exploitatie drukken. Omdat er bij leningen onzekerheid kan bestaan of ze
allemaal worden terugbetaald, worden bij de berekening van de netto schuldquote onderscheid
gemaakt door het kengetal zowel inclusief als exclusief de doorgeleende gelden te berekenen. Op die
manier wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is én wat dat
betekent voor de schuldenlast.
Zowel de nettoschuldquote alsook de quote gecorrigeerd voor verstrekte leningen is voor de MER
niet echt relevant aangezien de MER geen leningen mag aantrekken.
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin het Servicecentrum MER in staat is haar
financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële
weerbaarheid. Ook deze ratio is niet zozeer relevant aangezien de algemene reserve van de MER een
minimale omvang (zeker vergeleken met de 3 MER gemeenten) heeft en de omvang van de passiva
per ultimo balansdatum aanzienlijk kan fluctueren en dus een vertekend beeld geven.
De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte we
hebben om de eigen lasten te kunnen dragen, of welke structurele stijging of daling van de lasten
daarvoor nodig is. Aangezien de MER middelen die niet benut zijn, teruggeeft i.c. in mindering brengt
op de financiële bijdragen van de deelnemende gemeenten, is deze ratio 0% en niet relevant.
7.4. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
Deze paragraaf is aan de orde voor wat betreft de 3 auto’s van de Omgevingsdienst. De totale
investering bedroeg € 73.107 in 2014. De afschrijving van vervoersmiddelen gebeurt over een
periode van 8 jaar. In 2015 is begonnen met afschrijven. De afschrijving bedraagt € 9.138 per jaar
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(met rente hoeft geen rekening te worden gehouden). Begin 2019 resteert € 36.554 aan boekwaarde
na vier afschrijvingstermijnen.
7.5. Paragraaf financiering
Het Servicecentrum MER wordt volledig gefinancierd door de deelnemende gemeenten en
contracten met derden.
Schatkistbankieren
Per 1 januari 2014 is het verplicht Schatkistbankieren een feit. Hierdoor zijn alle decentrale
overheden verplicht om hun (tijdelijk) overtollige liquide middelen aan te houden in de rijksschatkist.
Hierdoor hoeft het Rijk minder geld te lenen op de financiële markten en daalt de staatsschuld.
Met het oog op de verplichting met betrekking tot het schatkistbankieren worden alle overtollige
middelen boven de grens van € 250.000 dagelijks afgestort naar de schatkist.
Risicobeheer (kasgeldlimiet en renterisiconorm )
De kasgeldlimiet laat zien welk risico er bestaat ten aanzien van vlottende schulden.
Het ‘rood’ staan is aan regels en richtlijnen gebonden. Hiermee beoogt de wetgever te voorkomen
dat lagere overheden uitsluitend kortlopende leningen afsluiten. Het aantrekken van leningen met
een kortlopende rentevaste periode is aantrekkelijk, wanneer de rente hierop erg laag is. Maar het
renterisico (van een stijgende rente in het geval van herfinanciering) is daarmee in verhouding hoog.
Om dit risico te beperken, mogen gemeenten maximaal 8,5 % van het jaarlijkse begrotingstotaal
gebruiken voor kortlopende leningen.
Tabel: kasgeldlimiet
Kasgeldlimiet

1
2
3

Vlottende schuld

4

Kasgeldlimiet

(5a) = (4>3 )

Ruimte onder kasgeldlimiet

(5b) = (3>4)

Overschrijding kasgeldlimiet

2020

2021

2022

2023

€ 1.099.672

€ 1.099.672

€ 1.099.672

€ 1.099.672

Vlottende middelen

€ 246.146

€ 246.146

€ 246.146

€ 246.146

Netto vlottende schuld (1-2)

€ 853.526

€ 853.526

€ 853.526

€ 853.526

€ 1.786.633

€ 1.677.381

€ 1.679.444

€ 1.682.586

-€ 933.107

-€ 823.855

-€ 825.918

-€ 829.060

€ 21.019.216

€ 19.733.890

€ 19.758.159

€ 19.795.135

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

€ 1.786.633

€ 1.677.381

€ 1.679.444

€ 1.682.586

Berekening kasgeldlimiet:
(4a)

Begrotingstotaal

(4b)

Percentage regeling

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

De renterisiconorm is een maatstaf om te bepalen welke kredietrisico’s de GR MER loopt
op de vaste schulden. Dit zijn de schulden met een looptijd langer dan 1 jaar.
De renterisiconorm wordt gemeten in een bedrag ter grootte van 20% van het begrotingstotaal.
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Renterisiconorm

2020

2021

2022

2023

1

Renteherziening leningen o/g
Renteherziening leningen u/g
Saldo

€
€
€

- €
- €
- €

- €
- €
- €

- €
- €
- €

-

2

Aflossing leningen o/g
Aflossing leningen u/g
Saldo

€
€
€

- €
- €
- €

- €
- €
- €

- €
- €
- €

-

3

Renterisico (saldo 1 + 2)

€

- €

- €

- €

-

4

Renterisiconorm

€ 4.203.843 € 3.946.778 € 3.951.632 € 3.959.027

(5a) = (4>3)
(5b) = (3>4)

Ruimte onder renterisiconorm € 4.203.843 € 3.946.778 € 3.951.632 € 3.959.027
Overschrijding renterisiconorm €
- €
- €
- €
-

Berekening renterisiconorm:
(4a)
Begrotingstotaal
(4b)
Percentage regeling
(4) = (4a x 4b) Renterisiconorm

€ 21.019.216 € 19.733.890 € 19.758.159 € 19.795.135
20%
20%
20%
20%
€ 4.203.843 € 3.946.778 € 3.951.632 € 3.959.027

Aangezien de GR MER geen gebruik maakt van externe financiering / geen afgesloten geldleningen
kent, is de renterisiconorm voor de MER niet van toepassing.

7.6. Verbonden partijen
De GR MER kent geen verbonden partijen.
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Financiële Begroting 2020-2023
8.1 Geprognosticeerde balans
Balans per 31 december 2018 en begroting 2019 t/m 2023
ACTIVA

31-dec-2018

2019

2020

2021

2022

2023

Vaste activa
Materiele vaste activa (investeringen met economisch nut)

€

36.554 €

27.416 €

18.278 €

9.140 €

- €

-

Totaal vaste activa

€

36.554 €

27.416 €

18.278 €

9.140 €

- €

-

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

€
€

1.857.126 €
2.186.838 €

1.857.126 €
586.838 €

1.857.126 €
586.838 €

1.857.126 €
586.838 €

1.857.126 €
586.838 €

1.857.126
586.838

Liquide middelen
Banksaldi

€

246.144 €

246.144 €

246.144 €

246.144 €

246.144 €

246.144

Overlopende activa (overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen)

€

190.117 €

190.117 €

190.117 €

190.117 €

190.117 €

190.117

Totaal vlottende activa

€ 4.480.226 €

2.880.226 €

2.880.226 €

2.880.226 €

2.880.226 €

2.880.226

TOTAAL GENERAAL ACTIVA

€ 4.516.780 €

2.907.642 €

2.898.504 €

2.889.366 €

2.880.226 €

2.880.226

PASSIVA

31-dec-2018

2019

2020

2021

2022

2023

Vlottende Activa

Vaste passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Gerealiseerd resultaat 2018

€
€
€

130.681 €
116.094 €
-

130.681 €
77.394 €

130.681 €
38.694 €

130.681 €
- €

130.681 €
- €

130.681
-

Totaal vaste passiva

€

246.775 €

208.075 €

169.375 €

130.681 €

130.681 €

130.681

€

2.699.672 €

1.099.672 €

1.099.672 €

1.099.672 €

1.099.672 €

1.099.672

€

1.149.033 €

1.178.595 €

1.208.157 €

1.237.713 €

1.228.573 €

1.228.573

€

421.300 €

421.300 €

421.300 €

421.300 €

421.300 €

421.300

Totaal vlottende passiva

€ 4.270.005 €

2.699.567 €

2.729.129 €

2.758.685 €

2.749.545 €

2.749.545

TOTAAL GENERAAL PASSIVA

€ 4.516.780 €

2.907.642 €

2.898.504 €

2.889.366 €

2.880.226 €

2.880.226

Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar
Overlopende passiva
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een
volgend begrotingsjaar tot betaling komen m.u.v. jaarlijks terugkerende
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende
begrotingsjaren komen
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8.2 Staat van Reserves
Het eigen vermogen van het Servicecentrum MER bestaat uit de algemene reserve, de
bestemmingsreserve ICT.

Het saldo van de algemene reserve van € 130.681 kan worden beschouwd als een beperkte buffer voor
onvoorziene financiële tegenvallers (weerstandscapaciteit).
De bestemmingsreserve leasekosten I&A (projectenkalender 2015-2016) is gecreëerd in 2016. Deze
reserve is bestemd als dekking voor de leaselasten uit de projectenkalender I&A gedurende de eerste 6
jaar.
8.3 Recapitulatie programma’s
Recapitulatie programma's

PROGRAMMA

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

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

5.742.976
5.112.021
9.398.484
765.735
21.019.216

5.742.976 5.742.976
5.112.445 5.098.464
8.362.734 8.400.984
515.735
515.735
19.733.890 19.758.159

5.742.976
5.097.190
8.439.234
515.735
19.795.135

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

5.742.976
5.112.021
9.359.784
765.735
20.980.516

5.742.976 5.742.976
5.112.445 5.098.464
8.324.034 8.400.984
515.735
515.735
19.695.190 19.758.159

5.742.976
5.097.190
8.439.234
515.735
19.795.135

Mutaties reserve
Reserve leasekosten I&A
Totaal Baten

38.700
21.019.216

38.700
19.733.890 19.758.159

19.795.135

Bijlage: Taakvelden
Voor het verbeteren van de financiële vergelijkbaarheid en transparantie schrijft het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor dat er in de begroting
en in de jaarstukken gebruik wordt gemaakt van de bij ministeriële regeling vastgestelde taakvelden. Om baten en lasten van taken en activiteiten te
kunnen samenvoegen en te vergelijken, moeten ze in vergelijkbare eenheden worden ingedeeld, de eerder genoemde taakvelden. Taakvelden zijn
voorgeschreven eenheden en hebben betrekking op de taken en daaraan gerelateerde activiteiten waar baten en lasten mee gemoeid zijn. Zij clusteren niet
alleen producten (goederen en diensten), maar ook taken en activiteiten die niet direct te vertalen zijn in kosten per hoeveelheid.
De inhoud van de tekstvelden is conform de voorschriften van de BBV. Hetgeen niet wil zeggen dat binnen een taakveld door een afdeling alle taken worden
uitgevoerd. Bij de volgorde van de afdelingen is rekening gehouden met de volgorde van de programma's conform de financiële begroting.
Taakveld (Iv3)
Afdeling Omgevingsdienst
1. Veiligheid
1.2 - Openbare orde en veiligheid

1. Economische zaken

Omschrijving

Lasten

Baten

Per saldo

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

€ 448.542

€ 448.542

€0

Taakveld (Iv3)
3.3 - Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke
ordening en stedelijke vernieuwing
(VHROSV)
8.3 - Wonen en bouwen

Omschrijving
Tot dit taakveld behoren de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en
ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en
dienstverlening van de gemeente:
- bedrijvenloket, ondernemersloket;
- stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers;
- aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven;
- financiële steunregelingen voor bedrijven waaronder land- en tuinbouw, veeteelt en
visserij;
- regelen straathandel en veemarkten;
- de BIZ-bijdrage (via categorie 2.1.1);
- marktgelden en staanplaatsgelden markten (via categorie 3.7).
Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en
huisvestingsvoorziening:
- bouwvergunningen (omgevingsvergunning) en - toezicht, basisregistratie adressen en
gebouwen (BAG);
- woningbouw en woningverbetering, renovatie;
- woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning;
- stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en
voorzieningen;
- dienstverlening aan derden.

Lasten

Baten

Per saldo

€ 546.500

€ 546.500

€0

€ 4.160.615

€ 4.160.615 € 0
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Taakveld (Iv3)
Afdeling Sociaal Domein

Omschrijving

Lasten

Baten

Per saldo

6. Sociaal domein
6.2 – Wijkteams

6.3 – Inkomensvoorzieningen

Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen
kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele
ondersteuning(maatwerkvoorzieningen en - dienstverlening):
- voorlichting;
- advisering;
- cliëntondersteuning;
€ 2.469.106 € 2.469.106 € 0
- toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen;
- preventie;
- vroegsignalering.
Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen:
Tot dit taakveld
behoren alle inkomensbijstandsvoorzieningen:
- inkomensvoorzieningen
en en
loonkostensubsidies
op grond van de Participatiewet;
- inkomensvoorzieningen
en en
loonkostensubsidies
opverband
grond van
dede
Participatiewet;
- geneeskundige
andere adviezen in
met
bijstandsverlening;
- geneeskundige
en(Wet
andere
adviezen in verband met
de bijstandsverlening;
- IOAW
inkomensvoorzieningen
oudere
en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers);
- IOAW (Wet
inkomensvoorzieningen
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte
- IOAZ
(Wet inkomensvoorzieningen
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen);
werkloze werknemers);
- kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004);
- IOAZ (Wet- inkomensvoorzieningen
oudere
en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte
gewezen
kosten levensonderhoud
voor startende
ondernemers
uit Bbz 2004;
zelfstandigen);
- sociale zekerheidsregelingen van het rijk zoals bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen voor minima;
- kosten van- gemeentelijke
levensonderhoud
uit het Besluitbijzondere
bijstandsverlening
(Bbz
armoedebeleid:
bijstand,zelfstandigen
kwijtschelding
gemeentelijke belastingen en heffingen, korting
2004);
op musea, sportclubs etc., meerkosten bij werk in geval van handicap of chronische ziekte, etc.
- kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004;
€ 2.642.915 € 2.642.915 € 0
- sociale zekerheidsregelingen
van het
rijk zoals bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen voor
Tot dit taakveld behoort
niet:
minima; - schuldhulpverlening hoort thuis onder taakveld 6.71.
- gemeentelijke armoedebeleid: bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke
belastingen en heffingen, korting op musea, sportclubs etc., meerkosten bij werk in geval
van handicap of chronische ziekte, etc.
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Taakveld (Iv3)
Afdeling Bedrijfsvoering

Omschrijving

0.4 - Overhead

Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen
met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces:
- financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
- personeel(szaken) & organisatie;
- inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
- interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie;
- juridische zaken;
- bestuurszaken en bestuursondersteuning;
- informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;
- facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging);
- documentaire informatievoorziening (DIV);
- managementondersteuning primair proces.

Lasten

Baten

Per saldo

€ 9.398.484

€ 9.359.784 € -38.700

€ 765.735

€ 765.735

Afdeling Bestuur en Organisatie
0.4 - Overhead

Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen
met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces:
- financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
- personeel(szaken) & organisatie;
- inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
- interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie;
- juridische zaken;
- bestuurszaken en bestuursondersteuning;
- informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;
- facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging);
- documentaire informatievoorziening (DIV);
- managementondersteuning primair proces.

€0
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Commentaren
Zienswijzen Begroting 2020 en meerjarenraming 2021- 2023
deelnemende gemeenten Servicecentrum MER

Algemeen Bestuur
3 juli 2019

1.Inleiding
Conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en artikel 19 van de
Gemeenschappelijke Regeling MER (GR MER) kunnen de raden van de deelnemende gemeenten bij
het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting 2020 naar voren brengen. Het
Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijzen zijn vervat bij de
ontwerpbegroting en biedt deze aan, aan het Algemeen Bestuur.
De raden van de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen hebben allen kennis genomen van de
begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023. Alle drie de raden hebben zienswijzen kenbaar gemaakt.
Betreffende raadsbesluiten zijn bijgevoegd en de kenbaar gemaakte zienswijzen zijn letterlijk weergegeven
en van een reactie voorzien.
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Zienswijzen gemeente Maasgouw
1. In te stemmen met de verhoging van het ICT-budget voor 2020 en vervolgens per jaar, op basis van
feitelijke prijsontwikkeling, te bezien of al dan niet met een verhoging kan worden ingestemd.
2. De ontwikkeling van de financiële vertaling van de UP- en VVGB-gelden per begrotingsjaar te bezien
en pas dan budgettair te vertalen.
3. De gemeenteraad wil periodiek worden geïnformeerd over de voortgang van zowel de
doorontwikkeling van de GR MER als de integrale dienstverlening (zowel intern als extern). Deze
informatie zien wij graag terug in een te ontwikkelen dashboard.
4. Van het lopende onderzoek I&A (onderzoek naar de zogenaamde 4e omgeving) worden de
onderzoeksresultaten binnenkort verwacht. De gemeenteraad wil weten hoe we dan verder kunnen
gaan op het gebied van I&A. De gemeenteraad verwacht dat die duidelijkheid en de (financiële)
consequenties en besluitvorming daarover eind 2019 zijn afgerond, zodat het eerste kwartaal 2020
de I&A ontwikkeling verder kan worden opgepakt.
Reactie op zienswijzen gemeente Maasgouw
1. In gemeenteland wordt hier verschillend mee omgegaan. Er zijn gemeenten die op basis van CPBramingen of cijfers meicirculaire algemene uitkering gemeentefonds een stelpost prijsstijgingen
opnemen in hun begroting. Daarentegen zijn er ook gemeenten die budgetten niet automatisch
indexeren en jaarlijks bezien in welke mate (contractuele) prijsstijgingen aan de orde zijn.
In de concept begroting hebben we voorgesteld om van de kaderstelling af te wijken voor de ICTbudgetten, omdat dit bijdraagt aan een realistische begroting en meerjarenraming. Met name bij
deze ICT budgetten is het reëel om meerjarig met prijsstijgingen rekening te houden. Om die reden is
vooralsnog het indexcijfer gehanteerd, maar jaarlijks zal bij de opstellen van de begroting worden bezien
welke prijsstijgingen daadwerkelijk aan de orde zijn. Voorgesteld wordt om deze zienswijze op deze wijze
over te nemen.
2. In de concept begroting zijn het UP en de VVGB budgetten meerjarig door vertaald, om zo het vaak
budgetverhogend effect te kunnen opvangen en hier geen of slechts deels een begrotingswijziging voor te
hoeven opstellen. Net zoals bij alle bijdragen aan het Servicecentrum MER betreft het een voorschot dat
op basis van nacalculatie wordt afgerekend. Hier is voor gekozen in het kader van de realistische
begroting, immers na 6 jaar ervaring is de trend waarneembaar dat de UPs leiden tot de inzet van extra
middelen. Het is daarom reëel om een extra budget te ramen bovenop de basisbijdragen van de
gemeenten. Voorgesteld wordt om deze zienswijze niet over te nemen.
3. De afdelingen in het Servicecentrum MER werken met dashboards om te rapporteren over de
uitvoeringsprogramma’s aan de colleges van de drie gemeenten. De mate van ontwikkeling van de
dashboards is afhankelijk van de fase van doorontwikkeling van een afdeling. Over de begroting van het
Servicecentrum wordt gerapporteerd aan de hand van de halfjaarrapportage en het jaarverslag. Het
Dagelijks Bestuur heeft op 27 maart jl. de opdracht gekregen van het Algemeen Bestuur om in te zetten
op de verdere ontwikkeling van stuurinformatie. Het informeren van de raad maakt hier een belangrijk
onderdeel van uit. Voorgesteld wordt om deze zienswijze over te nemen.

4. Het lopende onderzoek naar de vierde omgeving is uitgevoerd door een externe partij (PQR). De
resultaten van dit onderzoek zijn inmiddels opgeleverd. Op basis van dit onderzoek wordt
momenteel een (korte termijn) plan van aanpak performanceproblemen inclusief (financiële)
consequenties uitgewerkt. Dit is 3e kwartaal 2019 gereed.
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Parallel daaraan wordt een plan van aanpak (lange termijn) voor de verdere doorontwikkeling van
I&A uitgewerkt; een zogenaamde roadmap I&A 2020-2023. In dit plan wordt rekening gehouden met
de adviezen die zijn opgesteld door BMC (en eerder in opdracht van het college van Echt-Susteren
door PWC). Gelet op het feit dat de interim directeur SC-MER een specifieke opdracht krijgt om I&A
nader onder de loep te nemen, zal deze hier in gaan meekijken en -sturen. Derhalve verwachten we
dit plan op z'n vroegst eind 2019 gereed te hebben. Voorgesteld wordt om de intentie van de
zienswijze over te nemen, maar ten aanzien van het tijdpad een reële planning te volgen.
Zienswijzen gemeente Echt-Susteren
1. SC MER dient voor het begrotingsjaar 2020 interne regels op te stellen voor de inzet van
de middelen voortvloeiend uit de gewijzigde personeelsbegroting en de stelposten
langdurig ziekteverzuim en onvoorzien.
2. SC MER wordt verzocht om voor de meerjarenraming (2021 e.v.) te heroverwegen of de gevraagde
extra middelen voor de gewijzigde personeelsbegroting, het langdurig ziekteverzuim en de posten
onvoorzien daadwerkelijk structureel In deze omvang nodig zijn en in de Kadernota en Begroting
2021 opnieuw een voorstel hierover op te nemen.
3. SC MER dient de koppeling van de stelposten onvoorzien met het weerstandsvermogen
uit de begroting te verwijderen.
4. SC MER dient de afspraken over de kostenverdeelsleutel 2021 voor het programma
Bedrijfsvoering na te komen. Indien dat niet mogelijk blijkt, dient het SC MER de
gemeenten tijdig te informeren en te verzoeken in onderling overleg tot een alternatieve
verdeelsleutel te komen.
Reactie op zienswijzen gemeente Echt-Susteren
1. Voorstellen voor de inzet van de stelpost onvoorzien zullen ter besluitvorming aan het DB worden
voorgelegd. Verder wordt gerapporteerd over de inzet van de middelen, zoals de
personeelsbegroting en het langdurig ziekteverzuim, in onze rapportages aan het DB. Voorgesteld
wordt om deze zienswijze over te nemen en er op deze wijze invulling aan te geven.
2. In het kader van een realistische begroting zijn deze posten opgenomen. In de rapportage wordt
hierover gerapporteerd en wordt bezien of de hoogte van deze posten bijdragen aan een
realistische, integrale begroting. in dat kader zal bij opstellen het opstellen van de Begroting 2021 voor
zover mogelijk een voorstel worden gedaan over het al dan niet bijstellen van de budgetten. Voor zover
dat in dat stadium niet kan wordt de begroting later bijgesteld. Voorgesteld wordt om deze zienswijze
over te nemen.
3. In de Kaders risicomanagement van het Servicecentrum MER, vastgesteld door het AB in juli 2017, is
bepaald dat het weerstandsvermogen van het SC–MER met name uit posten onvoorzien bestaat.
Deze kaders zijn toegepast in onze begroting SC-MER. Voorgesteld wordt om deze zienswijze niet
over te nemen.
4. Indien het niet mogelijk blijkt om de kostenverdeelsleutel bedrijfsvoering toe te passen, dient het SC
MER de gemeenten tijdig te informeren en te verzoeken in onderling overleg tot een alternatieve
verdeelsleutel te komen. Voorgesteld wordt om deze zienswijze over te nemen.
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Zienswijzen gemeente Roerdalen
1. De gemeenteraad wil periodiek worden geïnformeerd over de voortgang van zowel
de doorontwikkeling van de GR MER als de integrale dienstverlening (zowel extern als
intern). Wij willen voorkomen dat de gemeenteraad voor verassingen komt te staan.
Deze informatie zien we graag terug in een te ontwikkelen dashboard.
2. Van het lopende onderzoek l&A (onderzoek naar de zogenaamde vierde omgeving) worden de
onderzoeksresultaten binnenkort verwacht. De gemeenteraad wil weten hoe we dan verder kunnen
gaan op gebied van l&A. De gemeenteraad verwacht dat die duidelijkheid en de (financiële)
consequenties en besluitvorming daarover eind 2019 zijn afgerond. Zodat het eerste kwartaal 2020
de l&A ontwikkeling verder kan worden opgepakt.
Reactie op zienswijzen gemeente Roerdalen
1. (Zie ook reactie op zienswijze 3 Maasgouw). De afdelingen in het Servicecentrum MER werken met
dashboards om te rapporteren over de uitvoeringsprogramma’s aan de colleges van de drie gemeenten.
De mate van ontwikkeling van de dashboards is afhankelijk van de fase van doorontwikkeling van een
afdeling. Over de begroting van het Servicecentrum wordt gerapporteerd aan de hand van de
halfjaarrapportage en het jaarverslag. Het Dagelijks Bestuur heeft op 27 maart jl. de opdracht gekregen
van het Algemeen Bestuur om in te zetten op de verdere ontwikkeling van stuurinformatie. Het
informeren van de raad maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. Voorgesteld wordt om deze
zienswijze over te nemen.
2. (Zie ook reactie op zienswijze 4 Maasgouw). Het lopende onderzoek naar de vierde omgeving is
uitgevoerd door een externe partij (PQR). De resultaten van dit onderzoek zijn inmiddels opgeleverd.
Op basis van dit onderzoek wordt momenteel een (korte termijn) plan van aanpak
performanceproblemen inclusief (financiële) consequenties uitgewerkt. Dit is 3e kwartaal 2019
gereed.
Parallel daaraan wordt een plan van aanpak (lange termijn) voor de verdere doorontwikkeling van
I&A uitgewerkt; een zogenaamde roadmap I&A 2020-2023. In dit plan wordt rekening gehouden met
de adviezen die zijn opgesteld door BMC (en eerder in opdracht van het college van Echt-Susteren
door PWC). Gelet op het feit dat de interim directeur SC-MER een specifieke opdracht krijgt om I&A
nader onder de loep te nemen, zal deze hier in gaan meekijken en -sturen. Derhalve verwachten we
dit plan op z'n vroegst eind 2019 gereed te hebben. Voorgesteld wordt om de intentie van de
zienswijze over te nemen, maar ten aanzien van het tijdpad een reële planning te volgen.
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gemeente roerdalen

Dagelijks Bestuur van
Servicecentrum MER
Postbus 450
6100 AL ECHT

uw kenmerk

onderwerp
Programmabegroting 2020 en
meerjarenraming 2021-2023
en begrotingswijziging 2019-4

ons kenmerk

contactpersoon

2019/G052

Ine-Mieke Jongen

datum
27 mei 2019

telefoon
0475 - 538 888

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

De raad van gemeente Roerdalen heeft de Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 20212023 en begrotingswijziging 2019-4 behandeld in de raadsvergadering van 23 mei 2019 en het
volgende besluit genomen:

1.

,

2.
3.

Kennis te nemen van de Begrotingswijziging 2019-4 van de GR Servicecentrum MER;
Kennis te nemen van de Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 van de
GR Servicecentrum MER.
Ten aanzien van de Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 de
navolgende zienswijzen kenbaar te maken:
• De gemeenteraad wil periodiek worden geïnformeerd over de voortgang van zowel de
doorontwikkeling van de GR MER als de integrale dienstverlening (zowel extern als
intern). Wij willen voorkomen dat de gemeenteraad voor verrassingen komt te staan.
Deze informatie zien we graag terug in een te ontwikkelen dashboard.
• Van het lopende onderzoek l&A (onderzoek naar de zogenaamde vierde omgeving)
worden de onderzoeksresultaten binnenkort verwacht. De gemeenteraad wil weten hoe
we dan verder kunnen gaan op gebied van l&A. De gemeenteraad verwacht dat die
duidelijkheid en de (financiële) consequenties en besluitvorming daarover eind 2019 zijn
afgerond. Zodat het eerste kwartaal 2020 de l&A ontwikkeling verder kan worden
opgepakt.
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bezoekadres Schaapsweg 20, 6077 CG Sint Odiliënberg
postadres Postbus 6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg
telefoon 0475 538 888 e-mail info@roerdalen.nl
website www.roerdalen.nl

Daartoe wordt het volgende overwogen:
"Gelet op de omvang van de fusie, de diverse problematieken die er spelen, de transformatie die
momenteel gaande is in het SC MER en de grote belangen die ermee gemoeid zijn, wil de
gemeenteraad van Roerdalen een vinger aan de pols houden. Wij vragen aan het servicecentrum
om ons derhalve continue te informeren op hoofdlijnen via een dashboard, waarbij er in 1
oogopslag duidelijk wordt wat de doelstellingen zijn, wat de voortgang is om de doelstellingen te
behalen en welke afwijkingen er geconstateerd worden gedurende het proces."
Wij verzoeken u deze mededeling aan het Algemeen Bestuur kenbaar te maken.
Wij hopen u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben en verblijven,
Met vriendelijke groet,

)
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gemeente roerdalen

Raadsbesluit
Onderwerp:

Jaar2019/05/23/14

Begrotingswijziging 2019-4 en Programmabegroting 2020 en meerjarenraming
2021-2023 Gemeenschappelijke Regeling (GR) Servicecentrum Maasgouw, EchtSusteren en Roerdalen {GR MER)

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;
gezien het voorstel van het raadspresidium van 16 april 2019,
gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen,
gelet op artikel 19 van gemeenschappelijke regeling MER,
het volgende besluit genomen:

Besluit:
1. Kennis te nemen van de Begrotingswijziging 2019-4 van de GR Servicecentrum MER;
2. Ten aanzien van de Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 de navolgende
zienswijzen kenbaar te maken:
• De gemeenteraad wil periodiek worden geïnformeerd over de voortgang van zowel de
doorontwikkeling van de GR MER als de integrale dienstverlening (zowel extern als intern).
Wij willen voorkomen dat de gemeenteraad voor verrassingen komt te staan. Deze
informatie zien we graag terug in een te ontwikkelen dashboard.
• Van het lopende onderzoek l&A (onderzoek naar de zogenaamde vierde omgeving) worden
de onderzoeksresultaten binnenkort verwacht. De gemeenteraad wil weten hoe we dan
verder kunnen gaan op gebied van l&A. De gemeenteraad verwacht dat die duidelijkheid en
de (financiële) consequenties en besluitvorming daarover eind 2019 zijn afgerond. Zodat
het eerste kwartaal 2020 de l&A ontwikkeling verder kan worden opgepakt.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 23-5-2019.
De gemeenteraad van Roerdalen,

R.J.J. Notermans

bezoekadres Schaapsweg 20, 6077 CG Sint Odiliënberg
postadres Postbus 6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg
telefoon 0475 538 888 e-mail info@roerdalen.nl
website www.roerdalen.nl

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

Echt, 4 juli 2019

Afdeling / team:
Onderwerp:
Behandeld door:

Directiesecretariaat
Begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2023 en begrotingswijziging 2019-4
Inge Mulleners

Geachte Gemeenteraad,
U heeft in april dit jaar de begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2023 en de begrotingswijziging
2019-4 van het Servicecentrum MER ontvangen.
De gemeenteraden van Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen hebben zienswijzen over de begroting
ingediend, over de begrotingswijziging zijn geen zienswijzen ingediend.
De reacties op de ingediende zienswijzen op de begroting 2020 met de meerjarenraming 2021-2023
treft u ter informatie bijgevoegd aan.
De begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2023 en de begrotingswijziging 2019-4 zijn door het
Algemeen Bestuur ongewijzigd vastgesteld op 3 juli 2019.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van het Servicecentrum MER,

G. van Balkom
directeur

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

Echt, 4 juli 2019

Afdeling / team:
Onderwerp:
Behandeld door:

Directiesecretariaat
Begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2023 en begrotingswijziging 2019-4
Inge Mulleners

Geachte Gemeenteraad,
U heeft in april dit jaar de begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2023 en de begrotingswijziging
2019-4 van het Servicecentrum MER ontvangen.
De gemeenteraden van Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen hebben zienswijzen over de begroting
ingediend, over de begrotingswijziging zijn geen zienswijzen ingediend.
De reacties op de ingediende zienswijzen op de begroting 2020 met de meerjarenraming 2021-2023
treft u ter informatie bijgevoegd aan.
De begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2023 en de begrotingswijziging 2019-4 zijn door het
Algemeen Bestuur ongewijzigd vastgesteld op 3 juli 2019.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van het Servicecentrum MER,

G. van Balkom
directeur

S. Strous
voorzitter
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Aan de Raad van de gemeente Maasgouw
Postbus 7000
6050 AA Maasbracht

Echt, 4 juli 2019

Afdeling / team:
Onderwerp:
Behandeld door:

Directiesecretariaat
Begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2023 en begrotingswijziging 2019-4
Inge Mulleners

Geachte Gemeenteraad,
U heeft in april dit jaar de begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2023 en de begrotingswijziging
2019-4 van het Servicecentrum MER ontvangen.
De gemeenteraden van Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen hebben zienswijzen over de begroting
ingediend, over de begrotingswijziging zijn geen zienswijzen ingediend.
De reacties op de ingediende zienswijzen op de begroting 2020 met de meerjarenraming 2021-2023
treft u ter informatie bijgevoegd aan.
De begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2023 en de begrotingswijziging 2019-4 zijn door het
Algemeen Bestuur ongewijzigd vastgesteld op 3 juli 2019.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van het Servicecentrum MER,

G. van Balkom
directeur

S. Strous
voorzitter
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Voorstel Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
Onderwerp

Gunning accountantsdiensten Servicecentrum MER 2019-2022

Datum
behandeling
Kenmerk
Afdeling
Opsteller

3 juli 2019

Concernstaf
Anne-Marie Rooskens

Samenvatting:
Het contract met de huidige accountant loopt af. Het Servicecentrum MER dient voor de volgende
periode een nieuw contract aan te gaan. Het Servicecentrum volgt hierbij de besluitvorming van de
gemeenten Maasgouw en Roerdalen. Deze gemeenten hebben, net zoals het Servicecentrum MER
besloten om af te wijken van de reguliere aanbestedingsprocedure en een enkelvoudige procedure
met BDO accountants op te starten. BDO heeft een offerte ingediend. Voorgesteld wordt de
accountantsdiensten te gunnen aan BDO accountants voor de boekjaren 2019-2022.
Voorstel:
Het AB besluit:
1. Het accountantskantoor BDO aan te wijzen als accountant voor de controle van de jaarrekening
over de boekjaren 2019, 2020, 2021 en 2022.
2. De financiële middelen à € 9.250 die hiervoor extra structureel nodig zijn op te nemen in
Begrotingswijziging 2019-5.
Inleiding:
Tot dusver maken de 4 organisaties (MER-gemeenten en SC MER) op basis van een eerdere
aanbesteding gebruik van de accountantsdiensten van BDO Accountants. Het huidige contract loopt
tot en met boekjaar 2018. Vanaf 2019 is geen overeenkomst voorhanden.
In het najaar 2018 is een ambtelijke werkgroep in samenspraak met de Auditcommissies met de
voorbereiding voor aanbesteding aan de slag gegaan. Het traject is gestart met de 4 organisaties
(MER-gemeenten en SC MER). Echt-Susteren heeft al vroegtijdig in het traject de (eigenstandige)
keuze gemaakt om de accountantsdienstverlening met BDO te continueren en heeft daartoe ook
inmiddels in november 2018 een (raads-)besluit genomen.
Dit heeft ertoe geleid dat de voorbereiding verder is opgepakt met Roerdalen, Maasgouw en het SC MER.
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Doel:
Gunning accountantsdiensten voor de controle van de jaarrekeningen 2019-2022.
Oplossingsrichting(en):
In eerste instantie is vrijblijvend een prijsindicatie opgevraagd bij de huidige accountant BDO. Deze
indicatieve prijs bedraagt ca. € 20.000 - 25.000 op jaarbasis voor het Servicecentrum MER. Voor de
gemeenten heeft BDO een indicatie van circa € 50.000 afgegeven.
In overleg met de Auditcommissies van Maasgouw en Roerdalen is vanwege het prijsverschil t.a.v. het
vorige contract besloten om een marktconsultatie uit te voeren. In het vorige contract tussen BDO en de
accountant bedroeg de prijs € 15.000, waarbij het Servicecentrum voor de controle van de jaarrekeningen
2017 en 2018 te maken kreeg met meerwerk van circa € 4.000.
Het Servicecentrum MER heeft zich aangesloten bij het standpunt van de Auditcommissies en heeft op
directieniveau besloten om Maasgouw en Roerdalen te volgen in hun overwegingen.
De Auditcommissies van Roerdalen en Maasgouw geven op basis van de marktconsultatie de voorkeur
aan een nieuw contract met BDO. Het Dagelijks Bestuur heeft gemotiveerd besloten om af te wijken van
de aanbestedingsprocedure Servicecentrum MER om eveneens een enkelvoudige procedure met BDO te
kunnen opstarten. De motivatie van het DB bestaat uit 5 aspecten:
1. De huidige accountant BDO levert diensten naar tevredenheid; de prijs/kwaliteitverhouding
is goed, afspraken worden nagekomen en de samenwerking is constructief.
2. De huidige accountant beschikt over specifieke kennis van het Servicecentrum MER inclusief
de samenwerking met de drie gemeenten. Een nieuwe accountant zorgt in de eerste jaren
voor veel extra werk voor de organisatie (dossieropbouw: aanleveren documentatie,
inventarisatie risico’s en processen).
3. Wanneer de controle van de jaarrekeningen bij verschillende accountantskantoren wordt
ingekocht, betekent dit dat het Servicecentrum MER een grote belasting omdat er dan
verschillende aanspreekpunten zullen zijn, meer moet worden afgestemd, meer
dossiervorming zal zijn en we te maken gaan krijgen met verschillende inzichten en
kantoorstandpunten.
4. Het SC MER onderdeel bedrijfsvoering bevindt zich nog in een opbouw-/ontwikkelfase.
Gezien de dynamiek die dit met zich meebrengt, past het beter om over enkele jaren een
nieuwe accountant aan te stellen.
5. Uitgangspunt binnen SC MER is dat backoffice bedrijfsvoeringsprocessen zoveel mogelijk
worden geharmoniseerd. Het werken met verschillende accountantskantoren is dan niet
praktisch en vergt extra ambtelijke capaciteit. Vandaar de behoefte om gezamenlijk op te
trekken met Roerdalen en Maasgouw bij de keuze van de accountant.

Op basis van de offerte zijn er prijsonderhandelingen met BDO gevoerd. Dit heeft geresulteerd in
bijgevoegde offerte, waarin BDO haar accountantsdiensten voor € 24.250 aanbiedt.
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Financiële consequenties:
Voor de accountantscontrole heeft het Servicecentrum MER een structureel budget in de begroting
van € 15.000. Dit betekent dat het budget structureel moet worden verhoogd met een bedrag van
€ 9.250 tot € 24.250. Dit wordt opgenomen in de begrotingswijziging 2019-5 die in de tweede helft
van 2019 in besluitvorming zal worden gebracht.
Voorstel:
1. Het accountantskantoor BDO aan te wijzen als accountant voor de controle van de jaarrekening
over de boekjaren 2019, 2020, 2021 en 2022.
2. De financiële middelen à € 9.250 die hiervoor extra structureel nodig zijn op te nemen in
Begrotingswijziging 2019-5.
Bijlagen:
- Offerte BDO accountants d.d. 22 mei 2019
- AB besluit
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Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
BESLUIT
Gunning accountantsdiensten Servicecentrum MER 2019-2022

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER,

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 18 juni 2019,

BESLUIT:
1. Het accountantskantoor BDO aan te wijzen als accountant voor de controle van de jaarrekening
over de boekjaren 2019, 2020 , 2021 en 2022.
2. De financiële middelen à € 9.250 die hiervoor extra structureel nodig zijn op te nemen in
Begrotingswijziging 2019-5.
Aldus besloten in de vergadering d.d. 3 juli 2019

Het Algemeen Bestuur GR MER

G. van Balkom
Directeur

*BARCODE*

S. Strous
Voorzitter
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E: maastricht-airport@bdo.ntPostbus 315, 6199 ZN Maastricht-Airport
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Amerikalaan 80, 6199 AE Maastricht-Airport
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Gemeenschappelijke regeling Servicecentrum MER
T.a.v. de heer S.H.M. Strous, voorzitter algemeen bestuur
Postbus 450
6100 AL ECHT

G o rrio e n t e
EE c h t 3 LJ 3 t e r e n
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AFqTyu^.
Maastricht-Airport, 22 mei 2019
Kenmerk: DMe/NBo/CWi/1057288/1905192
Behandeld door: drs. N.M.E. Bovend'eerdt RA
Betreft: voorstel accountantscontrole gemeenschappelijke regeling Servicecentrum MER
2019 - 2022

Geachte heer Strous,
In navolging op het verzoek middels e-mail d.d. 10 april 2019, doen wij u bij deze een
voorstel toekomen voor de controle van de jaarrekeningen gedurende de periode 2019 - 2022.
Het onderhavige jaar 2018 is immers het laatste jaar van onze reguliere overeenkomst tot
accountantsdienstverlening. Met veel enthousiasme hebben wij het voorliggende voorstel voor
u opgesteld.
De keuze van een accountant
Wij zijn ervan overtuigd dat wij in deze veranderende en turbulente omgeving een
belangrijke bijdrage kunnen blijven leveren aan het 'in control' houden van de
gemeenschappelijke regeling Servicecentrum MER (verder: MER). Wij hebben een zeer
ervaren team, dat uw organisatie kent, met daarin een combinatie van ruime
gemeenschappelijke regeling-kennis en regionale betrokkenheid. Onze aanpak onderscheidt
zich doordat wij meer (partner) uren besteden bij uw organisatie en omdat wij pragmatisch
zijn als het kan en strikt als het moet. U kunt ervan op aan dat wij een gedegen en
onafhankelijke aanpak hanteren die maximale zekerheid verschaft over uw financiële cijfers.
Over de gehele breedte zijn wij een accountant die verder gaat dan de reguliere controle en
dienstverlening. En dat is precies wat de MER nodig heeft in deze veranderende tijden.
Het dienstverleningsteam voor de MER
Uw BDO-team stelt een persoonlijke en pragmatische benadering voorop. Het team denkt op
een proactieve wijze mee en heeft een gerichte kijk op de zaken die in uw organisatie
spelen. Hierdoor signaleren we kansen en communiceren we onze bevindingen actief met u. U
bent dat de afgelopen jaren van ons gewend. Ons team:
•

is opgebouwd uit mensen met ruime vaktechnische kennis en ervaring die de uitdagingen
van uw gemeenschappelijke regeling kennen;
• heeft landelijke kennis en regionale betrokkenheid gewaarborgd;
• heeft relevante ervaring in bestuurlijke advisering en weet om te gaan met politiekbestuurlijke risico's en uitdagingen;
• toont veel kennis van actuele ontwikkelingen, echte betrokkenheid en goede
communicatie en is in staat om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de
kernthema's van de MER.

Statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17171186.
BDO Audit & Assurance B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid,
en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam "BDO" optreden.
BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO netwerk en van elk van de BDO Member Firms.
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Ondergetekende, Dennis Meeuwissen, zal als sparringpartner voor directie en bestuur
fungeren. Nicole Bovend'eerdt zal het eerste aanspreekpunt voor uw organisatie zijn.
In de hierna volgende opsomming, zetten wij graag de kenmerken van onze dienstverlening
én onze mensen nog eens overzichtelijk voor u op een rij.
•

Kennis van de markt. Wij zijn als organisatie landelijk bezig met de ontwikkelingen die u
als organisatie bezig houden en zijn innovatief bezig met ontwikkelingen in de lokale
overheid. Het betreft kennis die wij graag voor u inzetten.

•

Regionaal georiënteerd. Wij leggen niet alleen de focus op de lokale overheid maar zeker
ook op uw regio. Samenwerking met BDO betekent dat u niet vanuit een ivoren toren
wordt bediend of met de AFM om tafel zit. U krijgt te maken met mensen uit de regio,
die toegankelijk zijn en op de hoogte zijn van de lokale ontwikkelingen omdat ze er
wonen en werken. Optimale dienstverlening begint met een optimaal team. Wij kiezen er
bewust voor om een team in te zetten dat afkomstig is uit de regio. Zo is partner Dennis
Meeuwissen woonachtig in Leudal en woont uw senior-manager Nicole Bovend'eerdt in
Weert. Hiermee bereiken wij dat we minimaal 80% van de tijd op locatie bij u aanwezig
zijn. Uw 'powerteam' weet, mede doordat zij momenteel voor veel organisaties in de
regio Midden-Limburg de controle verzorgt, als geen ander wat er speelt en anticipeert
daardoor snel op ontwikkelingen. Ook zijn de communicatielijnen kort, hetgeen met
name de natuurlijke adviesfunctie ten goede komt. Vanuit onze kantoren in MaastrichtAirport en Eindhoven zijn we snel ter plaatse!

•

Innovatiekracht en 'in control'. Onder het motto 'stilstand is achteruitgang' werken wij
hard om continu te blijven verbeteren en u nog beter bij te staan. Een voorbeeld hiervan
is onze innovatieve controleaanpak, waarbij data-analyse steeds meer aandacht krijgt.
Veel correctie- en memoriaalboekingen zijn een indicatie van een niet goed lopend
financieel proces. Partner Dennis Meeuwissen is landelijk trekker van data-analyse bij
gemeenten en lid van de internationale werkgroep binnen BDO. Onze specialistische
kennis en ervaring bij andere organisaties helpt u de administratie op orde te houden.
Kennis en kunde team. Onze eigen medewerkers worden continu getraind en opgeleid om
hun werkzaamheden in deze markt zo goed mogelijk uit te voeren en om u zo goed
mogelijk van dienst te zijn. En dat merkt u aan het toegerust en toegewijd team,
voorzien van de meest actuele kennis, dat altijd voor u klaar staat.

•

Continuïteit. Doordat lokale overheid tot een van onze speerpunten behoort, zijn alleen
al in uw regio meer dan 20 collega's actief op deze markt. Zo kunnen wij de continuïteit
waarborgen.

•

Natuurlijk advies. Om uw wensen en ambities te realiseren hebben wij ruimschoots tijd
voor natuurlijk advies. Hierbij staan thema's als toegankelijkheid van de begroting en de
inrichting c.q. informatiewaarde centraal. Het karakter van, met name, de natuurlijke
adviesfunctie brengt met zich mee dat wij direct aanspreekbaar zijn en binnen 24 uur
reageren op vragen. Op beslissende momenten knopen doorhakken is essentieel.
Voorbeelden hiervan zijn onder meer: onzekerheid over strekking verklaring. Wij nemen
in deze situaties het initiatief voor overleg. Het onderhouden van persoonlijke contacten
is een belangrijke succesfactor voor onze dienstverlening.
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Delen van kennis. Zoals u mag verwachten zullen wij u op de hoogte houden van zowel de
landelijke ontwikkelingen alsmede de ontwikkelingen in de lokale overheidssector. Wij
zullen deze onderwerpen periodiek met alle relevante betrokkenen binnen uw organisatie
bespreken. U weet uit ervaring op welke manier wij zorgdragen voor het delen van
kennis, denk aan actualiteitensessies en de BDO Benchmark. Daarnaast stemmen we de
controlebevindingen twee keer per jaar af met de directie middels bespreken van de
managementletter en het accountantsverslag.

•

Afstemming in- en externe controle. Het spreekt voor zich dat wij deze samenwerking
maximaal willen benutten zoals u van ons gewend bent. Dit heeft voordelen als het gaat
om kennisoverdracht, efficiëntie en het voorkomen van doublures.

•

Proactieve aanpak. Wij denken niet alleen proactief met u mee, ook door de juiste
vragen te stellen helpen wij u op weg richting werkbare en bewezen oplossingen. Wij zijn
van mening dat alleen kwalitatief hoogstaande dienstverlening past bij de uitdagingen en
ontwikkelingen waar u als organisatie voor staat.
Faire prijs. Wij voeren de aangeboden dienstverlening uit voor een prijs van € 24.250,
exclusief BTW. Dit betreft een marktconforme prijs conform vigerende regelgeving.
Meerwerk wordt uiteraard alleen in rekening gebracht, na goedkeuring van uw kant. Over
het feit dat vanaf 2021 belangrijke wijzigingen in de controle worden verwacht, door de
komst van de rechtmatigheidsverantwoording, gaan we graag met u in overleg, zodra
meer bekend is over het effect op de accountantscontrole.

Kortom
De MER is volop in ontwikkeling en staat voor grote uitdagingen. Bij BDO staat de MER
centraal, dat hebben we de afgelopen jaren laten zien. Wij zien veel kansen om een bijdrage
te leveren aan uw uitdagingen. Naar onze mening vormt dit een solide basis om de
samenwerking tot een (verder) succes te maken.
Uiteraard zijn wij graag bereid een toelichting te geven op bovenstaande. Graag vernemen
wij uw reactie.

Hoogachtend,
BDO Audit & Assurance B.V.
namensgdeze,

drs. D.Cr Meeuwissen RA
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BDO Audit & Assurance B.V.
T.a.v. drs. D.O. Meuwissen RA
Postbus 315
6199 ZN Maastricht-Airport

Echt, 3 juli 2019

Onderwerp:
Behandeld door:

Accountantscontrole Servicecentrum MER
Inge Mulleners

Geachte heer Meuwissen,
Naar aanleiding van uw brief van 22 mei 2019 met uw voorstel voor de accountantscontrole SC MER
gedurende de periode 2019-2022, heeft het Algemeen Bestuur van het Servicecentrum MER op 3 juli jl.
in haar vergadering het besluit genomen akkoord te gaan met uw voorstel.
Graag ontvangen wij van u de opdrachtbevestiging.

We zien uit naar een constructieve samenwerking,
Het Algemeen 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
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Voorstel Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
Onderwerp
Datum behandeling
Kenmerk
Afdeling
Opsteller

Informatie- en Archiefbeheer voor MER gemeenten en GR Servicecentrum MER
3 juli 2019
Bedrijfsvoering
Jolanda Jansen, Antoinette van Dijk en Thijs Hannen

Samenvatting:
De Archiefverordening GR MER 2019 en de Beheerregeling Informatiebeheer GR MER 2019 zijn door
het Algemeen Bestuur GR MER vast te stellen regelingen.
De verordening en de regeling leggen vast een verplicht Strategisch Informatie Overleg (SIO) en een
verplicht tweejaarlijks horizontaal toezicht (conform de Wet generiek toezicht) op het informatie- en
archiefbeheer. We stellen een gemeenschappelijk SIO in om het toezicht te versterken.
Voorstel:
Het AB besluit:
1. De Archiefverordening Gemeenschappelijke Regeling MER 2019 vast te stellen;
2. De Beheerregeling Informatiebeheer Gemeenschappelijke Regeling MER 2019 vast te stellen;
Inleiding:
De afdeling Bedrijfsvoering (onderdeel DIV) heeft de taak het informatie- en archiefbeheer voor de
MER gemeenten en de Gemeenschappelijke Regeling MER (vervolg GR Servicecentrum MER) uit te
voeren. De Provincie ziet er op toe dat gemeenten en gemeenschappelijke regelingen hun
informatie- en archiefbeheer op orde hebben. Zij constateert bij het GR Servicecentrum MER dat het
beheer van de archiefbescheiden onduidelijk is geregeld (zie Interbestuurlijk Toezicht IBT verslag).
Wij herkennen dit standpunt.
Doel:
 Vastleggen van de Archiefverordening GR MER en de Beheerregeling GR MER om het toezicht op
de overgebrachte en niet-overgebrachte archieven te borgen;
 Versterken van het toezicht door het instellen van een gemeenschappelijk SIO.
Oplossingsrichting(en):
De afdeling Bedrijfsvoering van het GR Servicecentrum MER voert de werkzaamheden uit om
archiefbescheiden* in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren voor de
drie gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen. De GR Servicecentrum MER (als zelfstandig
archiefvormer) bewaart tijdelijk de archiefbescheiden van de Gemeenschappelijke Regeling zelf (het
betreft de niet-overgebrachte archieven) en de te bewaren archiefbescheiden gaan terug naar de
moedergemeente. De te bewaren archiefbescheiden die niet terug te voeren zijn naar een
moedergemeente gaan naar de archiefbewaarplaats van de gemeente Echt-Susteren.
1
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De GR Servicecentrum MER borgt de kwaliteit van de informatievoorziening door regelingen en
kaders vast te stellen die helder, consistent, controleerbaar en uitvoerbaar zijn.
*Het belang van archiefbescheiden die worden ontvangen, gecreëerd en uitgewisseld, vormt de basis voor de bedrijfsvoering
en risicobeheersing. De bescheiden kunnen van belang zijn als bewijs van rechten en plichten van de drie gemeenten
Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen en de GR Servicecentrum MER en van andere partijen of personen. Ze vormen de basis
voor de verantwoording van het handelen en de democratische controle en zijn onmisbaar voor de geschiedenis van de drie
gemeenten en de GR MER in de ruimste betekenis.

Verordening, regeling en kaders voor het archiefbeheer en –beleid zijn:
1. De Archiefverordening(en) en Beheerregeling Informatiebeheer;
2. Versterken van het toezicht door het instellen van een gemeenschappelijk SIO.
1. De Archiefverordening(en) en de Beheerregeling Informatiebeheer
De gemeenten hebben ieder een vastgestelde Archiefverordening en Beheerregeling
Informatiebeheer. In deze stukken zijn vastgelegd de archiefbeheerder, het toezicht en de taken van
het SIO. Bij de Archiefverordening GR MER en de Beheerregeling Informatiebeheer GR MER is de
VNG modelverordening gebruikt als basis. De Beheerregeling Informatiebeheer is de uitwerking van
de Archiefverordening.
Zie bijlagen I en II, Archiefverordening GR MER 2019 en Beheerregeling Informatiebeheer GR MER
2019.
2. Versterken van het toezicht door het instellen gezamenlijk SIO
In de Beheerregeling Informatiebeheer zijn de taken en bevoegdheden van het SIO vastgelegd.
De archiefbeheerder maakt deel uit van het SIO. De secretarissen zijn de archiefbeheerders van de
MER gemeenten en de directie van de GR Servicecentrum MER. De archiefbeheerder is de ambtelijk
verantwoordelijke van het archiefbeheer. We onderzoeken de mogelijkheid om een gezamenlijke
archivaris/toezichthouder aan te wijzen en toe te voegen aan het gezamenlijke SIO om het toezicht*
op het informatiebeheer te versterken. De secretarissen laten zich vertegenwoordigen in het SIO
door de archivaris/ toezichthouder. Het SIO moet de secretarissen en de directie van onderbouwde,
inhoudelijke adviezen voorzien over het informatie- en archiefbeheer.
* Het toezicht op het informatie- en archiefbeheer is een verplicht onderdeel van de archiefwet. Het omvat onder andere de
verplichting van een tweejaarlijkse inspectie over het beheer van de overgebrachte- en de nog niet-overgebrachte archieven.
Het verslag hiervan wordt voorgelegd aan de colleges en gemeenteraden en het DB en AB GR MER. Deze inspecties vinden
plaats in 2019. Na de inspectie komt er een verbeterplan en verbeteracties opgesteld door de DIV adviseurs.

Financiële consequenties:
Geen
Risico’s:
Er is sprake van een wettelijk kader namelijk de Archiefwet om informatieverlies te voorkomen. Bij
verwaarlozing van taken is het archief niet op orde en toegankelijk. De constatering van de Provincie
dat het informatie- en archiefbeheer bij het Servicecentrum GR MER onduidelijk is geregeld (zie IBT
verslag) wordt herkend. Het wettelijk kader resulteert in een tweejaarlijks horizontaal toezicht om
het archiefbeheer te controleren. In 2019 vindt bij de MER gemeenten en bij het GR Servicecentrum
2
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MER een inspectie plaats. Het inspectie verslag en een verbeterplan gaan naar de gemeenteraden
van de MER gemeenten en het Algemeen Bestuur GR MER.
Vervolgproces:
Na vaststelling in het Algemeen Bestuur GR MER en bij de MER gemeenten vindt de implementatie
plaats bij de MER gemeenten en het GR Servicecentrum MER.
Communicatie:
Er vindt publicatie plaats na goedkeuring van de verordening en de beheerregeling.

Voorstel:
Het AB besluit:
1. De Archiefverordening Gemeenschappelijke Regeling MER 2019 vast te stellen;
2. De Beheerregeling Informatiebeheer Gemeenschappelijke Regeling MER 2019 vast te stellen;

Bijlagen:
Bijlage I
Bijlage II

Archiefverordening Gemeenschappelijke Regeling MER 2019
Beheerregeling Informatiebeheer Gemeenschappelijke Regeling MER 2019

3
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Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
BESLUIT
Informatie- en Archiefbeheer voor MER gemeenten en GR Servicecentrum MER

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER,

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d.. 22 mei 2019

BESLUIT:

1.
2.

De Archiefverordening Gemeenschappelijke Regeling MER 2019 vast te stellen;
De Beheerregeling Informatiebeheer Gemeenschappelijke Regeling MER 2019 vast te stellen;

Aldus besloten in de vergadering d.d. 3 juli 2019

Het Algemeen Bestuur GR MER

G. van Balkom
Directeur

*BARCODE*

S. Strous
Voorzitter
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Archiefverordening Gemeenschappelijke Regeling MER 2019
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER
Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 22 mei 2019,
gelet op de artikelen 30, eerste lid en 32, tweede lid van de Archiefwet 1995;
overwegende dat in het kader van de uitvoering van gemandateerde taken archiefbescheiden
worden ontvangen, gecreëerd en uitgewisseld en dat deze archiefbescheiden de basis vormen voor
de bedrijfsvoering en risicobeheersing van belang kunnen zijn als bewijs van rechten en plichten van
de drie gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen en de Gemeenschappelijke Regeling MER
en van andere partijen of personen, alsmede een basis vormen voor de verantwoording van het
handelen en de democratische controle, en tevens onmisbaar zijn voor de geschiedenis van de drie
gemeenten en de Gemeenschappelijke Regeling in de ruimste betekenis;
besluit vast te stellen de Archiefverordening Gemeenschappelijke Regeling MER 2019.
BESLUIT:

Artikel 1. Zorgplicht Dagelijks Bestuur
1. Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid in zake van de
wettelijke taken en verantwoordelijkheden op grond van de Archiefwet 1995 en de interne regels ten
behoeve van het beheer van archiefbescheiden van de intergemeentelijke organen (zoals de
Gemeenschappelijke Regeling).
2. Het Dagelijks Bestuur draagt hierbij zorg voor de onderlinge samenhang met andere onderdelen
van het gemeentelijk informatiebeleid en treffen daartoe de nodige maatregelen.
Artikel 2. Taken directie
1. In afwijking van artikel 32, tweede lid, van de Archiefwet 1995 is, onder de bevelen van het
Dagelijks Bestuur, de directie belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of
krachtens de Archiefwet 1995 ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden van de
Gemeenschappelijke Regeling voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar een
archiefbewaarplaats voor blijvende bewaring in de eigen gemeente.
2. De directie brengt tweejaarlijks aan het Dagelijks Bestuur verslag uit over het beheer van de
archiefbewaarplaats en de archiefbescheiden die hiernaartoe zijn overgebracht en over het toezicht
op het beheer van de archiefbescheiden van de intergemeentelijke organen die niet zijn
overgebracht naar de archiefbewaarplaats.
3. De directie kan daarnaast op verzoek of op eigen initiatief, advies uitbrengen aan het Dagelijks
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Bestuur over het beheer van de archiefbewaarplaats en de archiefbescheiden van de
Gemeenschappelijke Regeling die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats voor blijvende
bewaring.
Artikel 3. Verantwoording door het Dagelijks Bestuur
Het Dagelijks Bestuur informeert het Algemeen Bestuur tweejaarlijks over de uitoefening van de aan
hen opgedragen zorg voor de archiefbescheiden van de intergemeentelijke organen. Zij voegen
daarbij in ieder geval:
a. het verslag van de directie, bedoeld in artikel 2, eerste lid;
b. voor zover van toepassing, de gedurende de betreffende periode door de directie aan hen
uitgebrachte adviezen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, en
c. een voorstel voor de in het kader van de zorgplicht voor de archiefbescheiden te treffen
maatregelen, zo nodig voorzien van een kostenraming.
Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel
1. Deze verordening treedt in werking op 3 juli 2019.
2. Deze verordening wordt aangehaald als: Archiefverordening Gemeenschappelijke Regeling MER
2019

Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2019.

Het Algemeen Bestuur GR MER

G. van Balkom
Directeur

S. Strous
Voorzitter
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Toelichting
Algemeen
De Archiefwet 1995 (hierna: Archiefwet) legt de zorg voor de archiefbescheiden van de
gemeentelijke overheidsorganen (zoals de gemeenteraad (red. in dit geval het Algemeen Bestuur),
het college van burgemeester en wethouders (red. Dagelijks Bestuur), de burgemeester (red.
voorzitter) en gemeentelijke privaatrechtelijke rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 160 van de
Gemeentewet met één of meer publiekrechtelijke bevoegdheden) alsmede de gemeenschappelijke
regelingen waaraan de gemeente deelneemt zonder openbaar lichaam en/of die taken in mandaat
uitvoeren, bij het Dagelijks Bestuur, zie artikel 30, eerste lid, in samenhang met artikel 1, onderdeel
b. Artikel 30 bevat bovendien de opdracht voor het Algemeen Bestuur om een verordening vast te
stellen, die aan Gedeputeerde Staten moet worden medegedeeld, en die vastlegt op welke wijze het
Dagelijks Bestuur deze zorgplicht uitvoert. Uiteraard tevens met inachtneming van de specifieke
kaders die de Archiefwet, het Archiefbesluit 1995 en de Archiefregeling daarvoor stellen én in lijn
met de toepasselijke algemene regels van onder meer de Algemene wet bestuursrecht en de
Gemeentewet.
Verder bevat artikel 32, tweede lid, van de Archiefwet een opdracht aan het Algemeen Bestuur om
bij verordening regels te stellen ten aanzien van het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of
krachtens Archiefwet door de gemeentearchivaris ten aanzien van het beheer van archiefbescheiden
die niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats.
Aspecten die al in deze ‘hogere regelgeving’ zijn geregeld en die (automatisch) doorwerken, worden
uit het oogpunt van goede regelgeving niet ‘herhaald’ in deze verordening. Ook bevat deze
verordening geen regels ten aanzien van taken en bevoegdheden die rechtstreeks bij het Dagelijks
Bestuur zijn belegd (en ten aanzien waarvan het Algemeen Bestuur geen uitdrukkelijke regelgevende
bevoegdheid is toebedeeld). Dit betreft o.a. de bevoegdheid om een gemeentelijke
archiefbewaarplaats aan te wijzen (volgt al uit artikel 31 van de Archiefwet), de taak ervoor zorg te
dragen dat het beheer van de archiefbescheiden voldoet aan toetsbare eisen van een door het
Dagelijks Bestuur toe te passen kwaliteitssysteem* (volgt al uit artikel 16 van de Archiefregeling) en
het benoemen, schorsen en ontslaan van personeel (bevoegdheid is al geregeld in artikel 160, eerste
lid, aanhef en onder d, van de Gemeentewet).
*Er is nog geen keuze gemaakt voor een kwaliteitssysteem. Dit is een actie die is gepland voor 2019.

Begrippen
Deze verordening bevat geen begripsbepalingen, aangezien deze hier overbodig zijn. Dit geldt in de
eerste plaats voor die begrippen die al in de Archiefwet gedefinieerd zijn (zoals ‘archiefbescheiden’)
en onverminderd ook gelden voor deze verordening, afwijken is niet mogelijk. Ten aanzien van
andere (in het verleden wel opgenomen) begrippen geldt dat het gebruik in de context van deze
verordening niet tot misverstanden zal leiden (zoals ‘gemeentearchivaris’), dat ze dermate weinig
worden gebruikt dat voluit schrijven de voorkeur heeft (zoals ‘wet’) of dat ze zelfs helemaal niet
meer voorkomen in deze sterk gedereguleerde verordening (zoals ‘beheerder’).
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Voor de goede orde, het begrip ‘archiefbescheiden’ kan ten onrechte de suggestie wekken dat het
slechts om oudere, papieren documenten zou gaan. Dit is echter niet het geval, zoals blijkt uit artikel
1, onder c, van de Archiefwet dat als archiefbescheiden omschrijft:
1°. bescheiden, ongeacht hun vorm, door de overheidsorganen ontvangen of opgemaakt en naar
hun aard bestemd daaronder te berusten;
2°. bescheiden, ongeacht hun vorm, met overeenkomstige bestemming, ontvangen of opgemaakt
door instellingen of personen, wier rechten of functies op enig overheidsorgaan zijn overgegaan;
3°. bescheiden, ongeacht hun vorm, welke ingevolge overeenkomsten met of beschikkingen van
instellingen of personen dan wel uit anderen hoofde in een archiefbewaarplaats zijn opgenomen
om daar te berusten;
4°. reproducties, ongeacht hun vorm, welke bij of krachtens de wet in de plaats zijn gesteld van de
onder 1°, 2° of 3° bedoelde archiefbescheiden of welke op grond van het bepaalde in artikel 7 zijn
vervaardigd.
Het gaat dus niet alleen om papieren, maar ook om digitale archiefbescheiden waaronder databases,
websites, agenda’s en berichten via sociale media. Om misverstanden te voorkomen wordt in de
praktijk ook vaak de meer neutrale term ‘informatie’ gehanteerd in plaats van ‘archiefbescheiden’.
Zorg en beheer
Het begrip ‘zorg’ is niet gedefinieerd in de wet. In het algemeen – en in artikel 1 van deze
verordening – wordt hieronder verstaan de (kaderstellende) bestuurlijke verantwoordelijkheid voor
het ontvangen, vervaardigen, bewaren en uiteindelijk vernietigen van de archiefbescheiden (die
daarvoor in aanmerking komen) op een wijze waarmee de goede, geordende en toegankelijke staat
gedurende de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn is gewaarborgd en waarbij de authenticiteit
van deze archiefbescheiden op ieder moment kan worden vastgesteld.
Dit ter onderscheiding van het ‘beheer’ van de archiefbescheiden: de ambtelijke
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de beheerwerkzaamheden, te weten het behouden,
bewerken, benutten en ter raadpleging of gebruik ter beschikking stellen aan de ambtelijke
organisatie en het publiek.
Door het informatiebeheer op orde te hebben wordt een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering
mogelijk gemaakt, kent de gemeente haar eigen rechtspositie en die van anderen, is het mogelijk
verantwoording af te leggen voor het gemeentelijk handelen en kan de blijvende bewaring van
cultuurhistorische informatie worden gegarandeerd.
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Raadplegen archiefbescheiden, opmaken afschriften, bewerkingen e.d.
De archiefbescheiden die in een archiefbewaarplaats berusten zijn openbaar, behoudens enkele
uitzonderingsgevallen (zie de artikelen 15, 16 en 17 van de Archiefwet). Iedereen is, behoudens die
uitzonderingsgevallen, bevoegd die archiefbescheiden kosteloos te raadplegen en daarvan of daaruit
afbeeldingen, afschriften, uittreksels en bewerkingen te maken of op zijn kosten te doen maken. De
tarieven die hiervoor in rekening worden gebracht zijn opgenomen in de geldende legesverordening.
Artikelsgewijs
Enkel die bepalingen die verdere toelichting behoeven, worden hieronder nader behandeld.
Artikel 1. Zorgplicht voorzitter en Dagelijks Bestuur
Dit artikel vormt een uitwerking van de zorgplicht van het Dagelijks Bestuur.
Naast de algemene bepalingen van de Archiefwet zijn verder in hoofdstuk 3 van de Archiefregeling
voorschriften gesteld ten aanzien van de geordende en toegankelijke staat van archiefbescheiden. De
Archiefregeling bevat tevens de verplichting voor het Dagelijks Bestuur om ervoor zorg te dragen dat
het beheer van archiefbescheiden voldoet aan toetsbare eisen van een toe te passen
kwaliteitssysteem.
Eerste lid
Dit onderdeel verplicht het Dagelijks Bestuur ervoor zorg te dragen dat beleid wordt geformuleerd en
dat interne regels (zoals ‘beheersregels’ of een ‘werkinstructie’) worden opgesteld, beide ten
behoeve van het beheer van archiefbescheiden van de Gemeenschappelijke Regeling.
Tweede lid
De zorg voor archiefbescheiden staat niet op zichzelf; deze zorg maakt onderdeel uit van het
gemeentelijk informatiebeleid in den brede. Het Dagelijks Bestuurt dient de zorg voor
archiefbescheiden dan ook in samenhang te bezien en af te stemmen op domeinen als
informatiemanagement, informatiearchitectuur, informatiebeveiliging, openbaarheid en
persoonsgegevensbescherming en zo nodig daartoe maatregelen te treffen. Hierop ziet het tweede
lid.
Artikel 2. Taken directie
Uit de Archiefwet volgt dat als er een gediplomeerde archivaris is benoemd, deze de
(inter)gemeentelijke archiefbewaarplaats beheert en dat deze tevens – voor zover het betreft de
archiefbescheiden van de intergemeentelijke organen die niet zijn overgebracht naar de
archiefbewaarplaats – belast is met toezicht op de naleving van het bij of krachtens de wet bepaalde
(artikel 32, eerste en tweede lid). Als er geen gediplomeerde archivaris is benoemd, dan volgt uit de
Archiefwet dat de directie verantwoordelijk is voor het beheer van de archiefbewaarplaats (zie
artikel 32, eerste lid). In dat geval regelt het eerste lid, in afwijking van artikel 32, tweede lid, van de
Archiefwet, dat de directie belast is met het toezicht ten aanzien van het beheer van
archiefbescheiden van intergemeentelijke organen die niet zijn overgebracht naar een
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archiefbewaarplaats. Dit lid berust op de autonome verordenende bevoegdheid van artikel 149
Gemeentewet.
Het tweede lid regelt de verplichting voor de directie om tweejaarlijks verslag uit te brengen aan het
Dagelijks Bestuur over enerzijds het beheer van de archiefbescheiden van de intergemeentelijke
organen die zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats en anderzijds het toezicht op het beheer
van de archiefbescheiden van de intergemeentelijke organen die niet zijn overgebracht naar de
archiefbewaarplaats. Zo nodig kan het Dagelijks Bestuur (mede) op basis van dit verslag besluiten
voorzieningen te treffen ter uitoefening van de aan hen opgedragen zorg.
Ten behoeve van het opstellen van dit verslag heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een
raamwerk van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) van de Archiefwet ontwikkeld (een kapstok voor
structurering van het verslag). Uiteindelijk hebben deze mede tot doel de versterking van het
horizontale toezicht door het Algemeen Bestuur op de zorg over en het beheer van
archiefbescheiden conform de Archiefwet. Het verslag wordt door het Dagelijks Bestuur
overeenkomstig artikel 3 ter beschikking gesteld aan het Algemeen Bestuur. Het is aan de directie om
een toezichtverslag in te kopen bij een deskundige, bij voorkeur een (gediplomeerde) archivaris, de
auditdienst of een commercieel bedrijf, of zich te laten bijstaan bij het opstellen van het verslag door
bijvoorbeeld een functionaris kwaliteitsbeleid. Zie tevens de VNG handreiking Horizontale
verantwoording van de Archiefwet 1995 via Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) (april 2013).
Het opstellen van het verslag over het toezicht op het beheer van de niet-overgebrachte
archiefbescheiden vraagt om een samenspel tussen de directie en de feitelijk beheerders van de nietovergebrachte archiefbescheiden. Deze laatsten beschikken immers over informatie over de
prestaties in het kader van de uitvoering van de Archiefwet.
Op grond van het derde lid kan de directie ook op verzoek of eigen initiatief advies uitbrengen aan
het Dagelijks Bestuur over het beheer van de archiefbewaarplaats (en de daarheen overgebrachte
archiefbescheiden) en het beheer van de archiefbescheiden van de intergemeentelijke organen die
(nog) niet daarheen zijn overgebracht. Een dergelijk advies zal in veel gevallen gepaard gaan met een
voorstel om – in het belang van een goed beheer of toezicht – bepaalde voorzieningen te treffen.
Artikel 3. Verantwoording door het Dagelijks Bestuur
Het Dagelijks Bestuur informeert het Algemeen Bestuur tweejaarlijks over de uitoefening van hun
zorgplicht voor de archiefbescheiden van de intergemeentelijke organen. Zij voegen daarbij in ieder
geval: a) het verslag van de directie (of de verslagen, als de verslaglegging neerslag krijgt in
meerdere, afzonderlijke verslagen), b) de op verzoek of eigen initiatief van de directie aan hen
uitgebrachte adviezen (zo die er zijn geweest in de periode waarop ook de verslaglegging betrekking
heeft) en c) een voorstel voor de in het kader van de zorgplicht voor de archiefbescheiden te treffen
maatregelen, zo nodig voorzien van een kostenraming. Als er op te lossen knelpunten zijn, zal het
onder c bedoelde voorstel neerkomen op een verbeterplan, dat gepaard kan gaan met een plan van
aanpak. Als er aan de te treffen maatregelen extra kosten zijn verboden, dan zullen deze
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meegenomen moeten worden in de begrotingscyclus. Hierdoor wordt het Algemeen Bestuur in de
gelegenheid gesteld het Dagelijks Bestuur te controleren ten aanzien van hun wettelijke zorgplicht.
Ook wordt op deze wijze een cyclisch proces van beleidsvorming, begroting en financiering,
uitvoering, controle en (financiële) verantwoording en bijstelling geborgd.
De informatie kan tevens gebruikt worden om in het kader van interbestuurlijk toezicht (IBT)
Gedeputeerde Staten te informeren. Op 1 oktober 2012 is de Wet Revitalisering Generiek Toezicht in
werking getreden, waarmee het toezicht door de provincie is gewijzigd. Dit betreft onder meer de
bevoegdheid om systematische toezichtinformatie op te vragen, op grond van het aan de
Gemeentewet toegevoegde artikel 124h. Het Besluit verstrekking systematische toezichtinformatie –
dat uitvoering geeft aan artikel 124h – stelt verder regels aan het opvragen van deze
toezichtinformatie, opdat gemeenten niet worden geconfronteerd met bovenmatige
informatieverplichtingen.
Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel
Tekst spreekt voor zich.
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Beheerregeling Informatiebeheer Gemeenschappelijke Regeling MER 2019
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER,
Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 22 mei jl.
gelet op artikel 1, eerste lid, van de Archiefverordening Gemeenschappelijke Regeling MER 2019,
artikel 16 van de Gemeenschappelijke Regeling MER 2016, Archiefverordening Maasgouw 2018, de
Archiefverordening Echt-Susteren en de Archiefverordening Roerdalen 2018;
Overwegende dat in het kader van de uitvoering van taken door de Gemeenschappelijke Regeling
MER om werkzaamheden uit te voeren archiefbescheiden geproduceerd door de MER gemeenten
(Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen) en de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER
zelf in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren voor de drie gemeenten
Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen en de Gemeenschappelijke Regeling MER;
Overwegende dat archiefbescheiden worden ontvangen, gecreëerd en uitgewisseld en dat deze
archiefbescheiden de basis vormen voor de bedrijfsvoering en risicobeheersing van belang kunnen
zijn als bewijs van rechten en plichten van de drie gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen
en de Gemeenschappelijke Regeling MER, een basis vormen voor de verantwoording van het
handelen en de democratische controle, en onmisbaar zijn voor de geschiedenis van de MER
gemeenten en de Gemeenschappelijke Regeling in de ruimste betekenis;
besluit vast te stellen het Beheerregeling Informatiebeheer Gemeenschappelijke Regeling MER 2019:

BESLUIT:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze beheerregeling wordt verstaan onder:
- archiefbescheiden, als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Archiefwet 1995:
1°. bescheiden, ongeacht hun vorm, door de overheidsorganen ontvangen of opgemaakt en
naar hun aard bestemd daaronder te berusten;
2°. bescheiden, ongeacht hun vorm, met overeenkomstige bestemming, ontvangen of
opgemaakt door instellingen of personen, wier rechten of functies op enig overheidsorgaan
zijn overgegaan;
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-

-

-

-

-

3°. bescheiden, ongeacht hun vorm, welke ingevolge overeenkomsten met of beschikkingen
van instellingen of personen dan wel uit anderen hoofde in een archiefbewaarplaats zijn
opgenomen om daar te berusten;
4°. reproducties, ongeacht hun vorm, welke bij of krachtens de wet in de plaats zijn gesteld
van de onder 1°, 2° of 3° bedoelde archiefbescheiden of welke op grond van het bepaalde in
artikel 7 van de Archiefwet 1995 zijn vervaardigd;
archiefbewaarplaats: de door burgemeester en wethouders en Dagelijks Bestuur MER voor de
blijvende bewaring van archiefbescheiden aangewezen bewaarplaats bevindt voor de
archiefbescheiden van Maasgouw bij de gemeente Maasgouw, Markt 36
6051 DZ te Maasbracht, van Echt-Susteren bij de gemeente Echt-Susteren, Nieuwe Markt 55,
6101 CV te Echt en van Roerdalen bij de gemeente Roerdalen, Schaapsweg 20 6077 CG te Sint
Odiliënberg, van de Gemeenschappelijke Regeling MER bij de gemeente Echt-Susteren adres als
bedoeld in artikel 31 van de Archiefwet 1995;
archiefruimte: een ruimte, bestemd of aangewezen voor de bewaring van archiefbescheiden in
afwachting van hun overbrenging naar de archiefbewaarplaats voor blijvende bewaring, als
bedoeld in artikel 1, onder e, van de Archiefwet 1995;
beheer: de ambtelijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van werkzaamheden om
archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren;
beheerder: de directe van de Gemeenschappelijke Regeling MER;
conversie: omzetting of overzetting van gegevens in een ander bestandsformaat, als bedoeld in
artikel 1, onder d, van de Archiefregeling;
informatiehuishouding: het geheel aan maatregelen om de archiefbescheiden in goede,
geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren gedurende de wettelijk bepaalde
termijn;
kwaliteitssysteem: kwaliteitssysteem als bedoeld in artikel 16 van de Archiefregeling;
migratie: overzetting van gegevens en toepassingsprogrammatuur naar een ander platform, als
bedoeld in artikel 1, onder k, van de Archiefregeling;
overbrenging: overbrenging van archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats voor blijvende
bewaring als bedoeld in de artikelen 12 en 13 van de Archiefwet 1995;
selectielijst: lijst waarin tenminste wordt aangegeven welke archiefbescheiden voor vernietiging
in aanmerking komen als bedoeld in artikel 5 van de Archiefwet 1995;
Strategisch informatieoverleg: structureel overleg dat de besluitvorming inzake de
informatiehuishouding vanuit de verantwoordelijkheid voor de informatieketen in samenhang
voorbereidt;
vervanging: het vervangen van archiefbescheiden door reproducties als bedoeld in artikel 7 van
de Archiefwet 1995, en vervreemding: overdracht van archiefbescheiden als bedoeld in artikel 8
van de Archiefwet 1995 of van rechtswege.

Artikel 2. Reikwijdte
De bepalingen ten aanzien van de geordende en toegankelijke staat van archiefbescheiden alsmede
ten aanzien van de vervanging van archiefbescheiden als bedoeld in artikelen 17 tot en met 26b van
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de Archiefregeling, zijn van overeenkomstige toepassing op alle archiefbescheiden ongeacht de
daarvoor geldende bewaartermijn.

Hoofdstuk 2. Beheerregeling
Artikel 3. Taken beheerder / de directie van de Gemeenschappelijke Regeling MER
1. De beheerder is belast met het beheer van de archiefbescheiden in overeenstemming met de
eisen van het gehanteerde kwaliteitssysteem.
2. De beheerder stelt alvorens tot vernietiging van archiefbescheiden over te gaan een specificatie
van vernietigbare archiefbescheiden op met inachtneming van de geldende selectielijst. De
specificatie behoeft de goedkeuring van de directie, welke goedkeuring geldt als een machtiging
tot vernietiging.
Artikel 4. Taken en bevoegdheden Strategisch informatieoverleg SIO
Het Strategisch informatieoverleg geeft de beheerders van de drie gemeenten en het
Gemeenschappelijke Regeling MER in ieder geval advies over:
a. vervreemding van archiefbescheiden;
b. uitzonderingen op de bewaartermijnen die zijn voorgeschreven in de geldende selectielijst
gemeentelijke archiefbescheiden als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder e, van het
Archiefbesluit en overige waarderingsvraagstukken
c. overdracht van archiefbescheiden aan een andere beheerder;
d. vervanging, migratie en conversie van archiefbescheiden;
e. overbrenging van archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats;
f. beperkingen op de openbaarheid van archiefbescheiden, alvorens deze worden overgebracht
naar de archiefbewaarplaats;
g. duurzaamheid van digitale archiefbescheiden, en
h. de keuze, inrichting en locatie van archiefruimten bestemd voor het bewaren van
archiefbescheiden.
Het Strategisch Informatie overleg wordt ingesteld voor drie gezamenlijk gemeenten en de GR MER.
Artikel 5. Overdracht en terbeschikkingstelling van archiefbescheiden
Bij overdracht van een of meer taken van de ene beheerder aan een andere beheerder, en bij het
opheffen, samenvoegen of splitsen van organisatieonderdelen, worden de volgende voorzieningen
omtrent de archiefbescheiden getroffen:
a. archiefbescheiden betreffende zaken die op het moment van overdracht nog niet zijn
afgedaan, worden overgedragen aan de archiefvormende beheerder, die deze zaken zal
afdoen;
b. van een overdracht aan een ander overheidsorgaan wordt een verklaring van vervreemding
opgemaakt;
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c. archiefbescheiden betreffende zaken die op het moment van opheffing zijn afgedaan,
worden tot hun overbrenging naar de archiefbewaarplaats overgedragen aan de
archiefvormende beheerder of ter beschikking gesteld aan het andere overheidsorgaan, dat
de taken krijgt toegewezen dan wel met de afwikkeling van de opheffing wordt belast;
d. archiefbescheiden betreffende zaken die op het moment van privatisering nog niet zijn
afgedaan, worden tijdelijk ter beschikking gesteld aan de rechtspersoon waaraan die taken
worden overgedragen, en
e. archiefbescheiden betreffende zaken die op het moment van privatisering zijn afgedaan,
kunnen voor zover zij niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats, voor een periode
van maximaal 20 jaar ter beschikking worden gesteld aan de rechtspersoon waaraan die
taken worden overgedragen.
Artikel 6. Verantwoordelijkheden ten aanzien van de archiefbewaarplaats
De beheertaak van de directie met betrekking tot de overgebrachte archiefbescheiden omvat:
a. de opname en het beheer van de archiefbescheiden in de archiefbewaarplaats;
b. het bijhouden welke archiefbescheiden beperkt openbaar zijn. Hierbij geven zij aan wanneer,
op welke wijze en voor welke termijn beperkingen zijn opgelegd;
c. het faciliteren van onderzoek in de door hen beheerde archiefbescheiden ten behoeve van
intergemeentelijke organen (zoals de Gemeenschappelijke Regeling) of derden.
Zij verstrekken zo mogelijk daaruit op hun verzoek gegevens alsmede afbeeldingen,
afschriften, uittreksels of bewerkingen, die zo nodig door de archiefbeheerder worden
gecollationeerd* en geauthentiseerd;
*het vergelijken van een afschrift met het origineel ter zekerstelling van de overeenkomst tussen beide
exemplaren.

d. het toewijzen of afwijzen van een verzoek tot raadpleging van beperkt openbare
archiefbescheiden;
e. het uitlenen van archiefbescheiden aan overheidsorganen, die archiefbescheiden hebben
overgedragen;
f. het tweejaarlijks opstellen van een lijst van overgebrachte nieuwe archieven en collecties
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Hoofdstuk 3. Slotbepalingen
Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel
1. Deze beheerregeling treedt in werking op 3 juli 2019.
2. Deze beheerregeling wordt aangehaald als: Beheerregeling Informatiebeheer Gemeenschappelijke
Regeling MER 2019.
Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2019.

Het Algemeen Bestuur GR MER

G. van Balkom
directeur

S. Strous
Voorzitter
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Toelichting
Algemeen
In artikel 30, eerste lid, van de Archiefwet 1995 (hierna: Archiefwet) is de zorg voor de
archiefbescheiden van de intergemeentelijke organen bij Dagelijks Bestuur (zorgdrager) gelegd.
Dagelijks Bestuur moeten deze zorgplicht uitvoeren overeenkomstig de Archiefverordening van de
gemeenteraad en met inachtneming van de specifieke kaders die de Archiefwet, het Archiefbesluit
1995 (hierna: Archiefbesluit) en de Archiefregeling daarvoor stellen én in lijn met de toepasselijke
algemene regels van onder meer de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) en de Gemeentewet.
Dagelijks Bestuur kunnen op grond van artikel 1, eerste lid, van de Archiefverordening beheerregels
vaststellen voor hun archiefbescheiden. Deze beheerregeling is een invulling hiervan en bevat met
name een aantal (interne) werkinstructies ten aanzien van taken en bevoegdheden die rechtstreeks
bij Dagelijks Bestuur zijn belegd (en ten aanzien waarvan de gemeenteraad geen uitdrukkelijke
regelgevende bevoegdheid is toebedeeld).
Artikelsgewijs
In deze artikelsgewijze toelichting worden enkel die bepalingen behandeld die nadere toelichting
behoeven.
Artikel 1. Begripsbepalingen
Enkele relevante begrippen uit de Archiefwet zijn voor de duidelijkheid in deze beheerregeling
herhaald. Daarnaast bevat deze beheerregeling enkele begripsbepalingen in aanvulling op de
begrippen die al in de Archiefwet zijn gedefinieerd. Als beheerder kan worden aangewezen een
specifieke functionaris zoals de gemeentesecretaris of een hoofd van een beheerseenheid
(verantwoordelijk voor de gehele gemeentelijke organisatie, respectievelijk een onderdeel daarvan).
Artikel 2. Reikwijdte
De Archiefregeling is ingevolge artikelen 11 tot en met 13 van het Archiefbesluit van toepassing op
blijvend te bewaren archiefbescheiden. Deze voorzieningen dienen in brede zin te worden getroffen
voor de deugdelijke inrichting van al het informatiebeheer. Daarom worden deze bepalingen in dit
artikel van overeenkomstige toepassing verklaard op alle archiefbescheiden, ongeacht de
bewaartermijn.
Artikel 3. Taken beheerder
Het eerste onderdeel van dit artikel zorgt ervoor dat de uitvoering van de verantwoordelijkheden van
Dagelijks Bestuur voor het beheer van archiefbescheiden in de ambtelijke organisatie wordt belegd.
De taken van de beheerder voor het beheer van archiefbescheiden zijn vastgelegd in hoofdstuk 3 en
3a, in de artikelen 17 tot en met 26b van de Archiefregeling. Het gaat daarbij onder meer over het
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bijhouden van een overzicht van archiefbescheiden conform de vastgestelde ordeningsstructuur, het
treffen van voorzieningen voor doelmatige vervanging van archiefbescheiden en metadatering. De
uitvoering daarvan dient integraal onderdeel te vormen van het kwaliteitssysteem dat wordt
toegepast.
Artikel 4. Taken en bevoegdheden Strategisch informatieoverleg
Het Strategisch informatieoverleg (SIO) bewaakt de ketengerichte belangenafweging in de
informatiehuishouding. Het SIO heeft minimaal als taak te adviseren bij besluiten omtrent
vervreemding van archiefbescheiden als bedoeld in artikel 7 van het Archiefbesluit. Daarnaast is een
SIO verplicht bij de opstelling van een selectielijst als bedoeld in artikel 5 van het Archiefbesluit.
In artikel 8, eerste lid, van de Archiefwet is bepaald dat Dagelijks Bestuur, na machtiging van de
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), bevoegd zijn tot vervreemding van
archiefbescheiden. Volgens het tweede lid van artikel 8 van de Archiefwet is geen machtiging vereist
bij vervreemding ter uitvoering van een wet. Op grond van artikel 7, tweede lid, van het
Archiefbesluit hoeven Dagelijks Bestuur in geval geen machtiging is vereist, ook geen advies van het
SIO te overleggen.
Het ontwerpen van een selectielijst voor archiefbescheiden van intergemeentelijke organen wordt
verzorgd door de VNG die daartoe een specifiek SIO inricht. De toepassing van deze selectielijst is na
vaststelling door de minister van OCW verplicht. Lokaal dienen aanvullend besluiten te worden
genomen over de selectie van archiefbescheiden voor permanente bewaring die volgens deze
selectielijst voor vernietiging in aanmerking komen, als bedoeld in artikel 5, eerste lid, aanhef en
onder e, van het Archiefbesluit. Het gaat daarbij om archiefbescheiden die betrekking hebben op
bijzondere gebeurtenissen of kwesties.
Het SIO bestaat uit de kwaliteitsadviseur van DIV, de kwaliteitsmedewerkers van DIV, I-adviseurs en
de DIV specialist.
Artikel 5. Overdracht en terbeschikkingstelling van archiefbescheiden
In dit artikel worden regels gegeven voor overdracht van archiefbescheiden bij reorganisaties en
overdracht van taken aan andere overheidsorganen. Volgens artikel 4 van de Archiefwet houdt een
regeling, waarbij overheidsorganen worden opgeheven, samengevoegd of gesplitst, dan wel waarbij
een of meer taken van een overheidsorgaan worden overgedragen aan een ander overheidsorgaan,
een voorziening in omtrent hun archiefbescheiden. Het overdragen van een bestaande bevoegdheid
wordt juridisch aangeduid als ‘delegatie’. Delegatie heeft tot gevolg dat de delegataris de
bevoegdheid in eigen naam gaat uitoefenen. Het oorspronkelijk bevoegde orgaan (delegans) verliest
zijn bevoegdheid (artikel 10:17 van de Awb).
Bij taakuitvoering op grond van ‘mandaat’ is geen sprake van overdracht. Onder mandaat wordt
verstaan: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen (artikel 10:1 van
de Awb). Anders dan bij delegatie blijft de bevoegdheid dus bij de mandaatverlener (mandans) en is
geen sprake van overdracht van archiefbescheiden: deze archiefbescheiden worden dan ter
beschikking gesteld.
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Artikel 6. Verantwoordelijkheden ten aanzien van de archiefbewaarplaats
In artikel 12 van de Archiefwet is bepaald dat de zorgdrager de archiefbescheiden die niet voor
vernietiging in aanmerking komen en die ouder zijn dan twintig jaar overbrengt naar een
archiefbewaarplaats. Daarnaast is in artikel 13, eerste lid, van de Archiefwet bepaald dat de
zorgdrager ook archiefbescheiden jonger dan twintig jaar kan overbrengen, wanneer naar het
oordeel van de beheerder van de archiefbewaarplaats voldoende aanleiding bestaat hiervoor ruimte
beschikbaar te stellen.
In de artikelen 17 tot en met 20 van de Archiefwet is een aantal bevoegdheden en
verantwoordelijkheden bij de beheerder van de archiefbewaarplaats belegd. Dit is volgens artikel 32,
eerste lid, van de Archiefwet de gemeentearchivaris, of als deze niet is benoemd (automatisch) de
gemeentesecretaris. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden betreffen met name
beschikbaarstelling voor en afwijzing van raadpleging en uitlening van archiefbescheiden, en het
afgeven van afschriften van authentieke akten. Voor de beschikbaarstelling onderhoudt de
beheerder van de archiefbewaarplaats een studieruimte en een online voorziening.
Het Archiefbesluit legt in artikel 9 de verplichting op aan Dagelijks Bestuur (in de praktijk de
beheerder) om tijdig overleg te voegen met de beheerder van de archiefbewaarplaats over
voorgenomen overbrenging van archiefbescheiden.
Onderdeel f betreft een verplichting voor de beheerder van de archiefbewaarplaats om bij zijn
tweejaarlijks verslag een lijst te voegen van nieuw opgenomen archieven en collecties.
Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel
Tekst spreekt voor zich.
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Conceptbesluitenlijst Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
Woensdag 27 maart 2019, 16.30 - 17.00 uur
Locatie:
Raadszaal Gemeentehuis Maasgouw, Markt 36 te Maasbracht
Informele bijeenkomst: 15.00-16.15 uur
Bijeenkomst Algemeen Bestuur: 16:30-17.00 uur
Genodigden:
Gemeente Maasgouw:
S. Strous (voorzitter), J. Lalieu (afgemeld), C. Peters, M. Wilms, T. Snijckers
Gemeente Echt-Susteren:
J. Hessels, P. Pustjens, G. Frische (afgemeld), P. Ruijten, H. Meuwissen, M. Bruijsten
Gemeente Roerdalen:
M. de Boer-Beerta, E. Cuijpers (afgemeld) , J. den Teuling, J. Smits
Directie:
G. van Balkom, J. L’Ortije, W. Ploeg
Directiesecretaris:
A. Rooskens
Informele bijeenkomst (niet openbaar)
15:00 – 16:15 uur
In het informele presenteert de BMC adviseur analyse, conclusies en bevindingen n.a.v.
de adviesopdracht over de doorontwikkeling van het Servicecentrum MER.
Bijeenkomst Algemeen Bestuur
16.30-17.00
1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.
2. Agenda

Besluit:
Het AB stelt de agenda vast.
3. Versnelling doorontwikkeling Servicecentrum MER

Samenvatting:
Het Algemeen Bestuur van het Servicecentrum MER heeft op 19 december 2018
besloten om de doorontwikkeling van het Servicecentrum MER te versnellen. De
opdracht voor deze versnelling bestond uit twee onderdelen 1) advies op basis van een
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analyse en (2) vervolgtraject op basis van het advies. Het DB heeft na vaststelling van
de opdracht door het AB, voor het eerste deel van het advies opdracht verstrekt aan
BMC advies.
BMC advies heeft de opdracht uitgevoerd en de conclusies en aanbevelingen
neergelegd in het rapport: Servicecentrum MER: één voor allen, allen voor één,
onderzoek en aanbevelingen voor doorontwikkeling gericht op een duurzaam
Servicecentrum, maart 2019. Dit rapport wordt uitgereikt ter vergadering.
Het AB besluit:
1. Kennis te nemen van het rapport;
2. Op basis van de aanbevelingen uit rapport:
a. Een voorgenomen besluit te nemen om de (ambtelijke) aansturing te
veranderen en een interim directeur aan te stellen voor max. 2 jaar.
Wanneer de OR positief adviseert over de adviesaanvraag, het
voorgenomen besluit als definitief aan te merken;
b. De samenstelling van het AB te laten zoals deze is;
c. De afvaardiging in het DB te wijzigen.
3. Het DB de opdracht te geven om:
a. De richting van de aansturing in het SC-MER door de managers van de
afdelingen voor nader advies aan de interim directeur voor te leggen;
b. Een concerncontroller voor het Servicecentrum MER te benoemen;
c. De ‘couleur locale’ in relatie tot de dienstverleningsprincipes af te
bakenen;
d. Het opdrachtgever en opdrachtnemerschap (OG-ON) te versterken;
e. Verder in te zetten op de implementatie van projectmanagement;
f. Verder in te zetten op de verdere ontwikkeling van uniforme
stuurinformatie;
g. Te zorgen voor het oplossen van de problemen bij Bedrijfsvoering;
h. Ten aanzien van I&A en zaakgericht werken een diepgaander advies te
vragen met de financiële consequenties.
4. In te stemmen met de financiële consequenties voor zover bekend, die uit
besluitpunten 2 en 3 voortvloeien.
5. Aan het DB te verzoeken om:
a. Opdracht te geven aan de directie om, voor zover bekend, de financiële
consequenties te verwerken in de begrotingswijziging 2019-4 en de
begroting 2020 van het Servicecentrum MER;
b. Opdracht te geven aan de directie om de uitvoering van de
besluitvorming voor te bereiden tot dat er een nieuwe interimdirecteur is en zorg te dragen voor een goede overdracht aan de
nieuwe interim-directeur.

6. De WOR bestuurder te verzoeken de OR te informeren z.s.m. na de AB
besluitvorming;
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7. In te stemmen met de inhoud van de door de gemeenten te verzenden Concept
raadsinformatiebrief (RIB);
8. Aan de colleges van de deelnemende gemeenten te verzoeken de RIB te
versturen aan de raden, aansluitend aan de AB besluitvorming op donderdag
28-03-2019;
9. In te stemmen met het verzoek aan de deelnemende gemeenten om de
gemeenschappelijke regeling MER aan te passen op het punt van de directie
(art. 15 GR-MER) en tot die tijd in te stemmen met het in afwijking van de
gemeenschappelijke regeling te handelen.
4. Voorstel tot aanwijzen leden Dagelijks Bestuur GR-MER

Samenvatting:
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. Op basis van het BMC advies
(rapport: Servicecentrum MER: één voor allen, allen voor één) en het AB besluit
hierover, beziet het AB de afvaardiging in het DB opnieuw.
Het AB besluit:
1. Het DB lidmaatschap van mevrouw M. de Boer-Beerta en de heer J. Hessels te
beëindigen.
2. De heer S. Strous, de heer H. Meuwissen en de heer J. den Teuling aan te wijzen
als leden van het Dagelijks Bestuur Servicecentrum MER tot juli 2020;
3. De heer S. Strous aan te wijzen als voorzitter van het Dagelijks Bestuur
Servicecentrum MER;
4. De heer H. Meuwissen en de heer J. den Teuling aan te wijzen als
plaatsvervangend voorzitter.
5. Begrotingswijziging 2019-3 / 2020-1

Samenvatting:
Op 28 januari 2019 heeft het DB ingestemd met de begrotingswijziging 2019-3/ 2020-1.
Deze is voor zienswijzen voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. De
raad van Roerdalen heeft zienswijzen ingediend. De raden van Maasgouw en EchtSusteren hebben geen zienswijzen ingediend. De zienswijzen en de reacties daarop
hebben wij vervat in de “Commentaren zienswijzen begrotingswijziging 2019-3/ 2020-1
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.
De heer J. Smits geeft aan dat ambtelijke voorbereiding plaatsvindt over hoe om te
gaan met BBZ bijdrage Roerdalen.
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Het AB besluit:
1.
2.
3.

De begrotingswijziging 2019-3/ 2020-1 vast te stellen;
De commentaren zienswijzen begrotingswijziging 2019-3/ 2020-1 vast te
stellen;
De commentaren zienswijzen begrotingswijziging 2019-3/ 2020-1 aan de raden
van de deelnemende gemeenten te zenden.

6. Besluitenlijsten

Het AB besluit:
- de besluitenlijst AB d.d. 19 december 2018 vast te stellen.
7. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Aldus besloten in de vergadering d.d. 3 juli 2019,

Het Algemeen Bestuur GR MER

G. van Balkom
directeur

S. Strous
voorzitter
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