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1.  Inleiding 
 

Na het sinds 2014 in gang gezette proces van transitie en opbouw kan niet anders worden geconstateerd dan dat 

Parkstad weer op stoom ligt. De bestuurscommissies en het dagelijks bestuur zijn volop aan de slag met de 

uitvoering van de kernthema’s. Daarnaast worden gemeenschappelijke, overkoepelende  activiteiten ontplooid, 

zoals (grensoverschrijdende) samenwerking, communicatie, lobby, promotie en acquisitie. Deze zijn ook na de 

transitie in tact gebleven. 

De structurele middelen om dit ambitieniveau te kunnen blijven waarmaken zijn echter beperkt. Incidentele 

middelen hebben tot nu toe uitkomst kunnen bieden. Dit gaat niet zo lang meer op.  

Bovendien blijkt dat de afbouw van een aantal taken opnieuw ter discussie staat. Tijdens de regiodag voor de 

colleges op 23 februari 2016 is dit onderkend en is afgesproken dat het dagelijks bestuur een evaluatie van de 

transitie zal voorbereiden gericht op de gevolgen van de gemaakte keuzes ten aanzien van de kerntaken, de 

wijze waarop hiermee is omgegaan sinds 2014 en de knelpunten die hierbij optreden.  Het is niet uitgesloten dat 

de conclusies van de evaluatie aanleiding zijn tot een wijziging in de invulling van de kerntaken, inclusief 

consequenties voor de taakuitoefening van het Regiobureau. In de begroting 2017 is hiermee geen rekening 

gehouden. De resultaten van de evaluatie worden eerst afgewacht. 

 

Waar wel rekening mee  is gehouden is dat door de voortgang van het transitieproces er kan worden afgezien 

van het opnemen van frictiebudgetten in de begroting. Daardoor kunnen de bijdragen van de gemeenten in 2017 

ten opzichte van 2016 extra worden verlaagd met € 442.000 in 2017 en € 147.000 in 2018. Totaal dalen de 

regiobijdragen in 2017 met € 1,7 miljoen ten opzichte van 2016. 

 

In het besturingsconcept van Stadsregio Parkstad is de begroting voornamelijk een financieel  beleidsmatig 

document. Hierin zijn de financiële kaders opgenomen voor de programma activiteiten en de bedrijfsvoering, 

passend binnen de meerjarige afspraken over de regiobijdragen van de gemeenten. De concrete invulling van de 

programma activiteiten vindt plaats in het jaarplan. Daarin worden - binnen de financiële kaders van de 

begroting - de uit te voeren taken binnen de kernagenda en de flexibele schil van prioriteit voorzien en gepland. 

 

De begroting 2017 is gebaseerd op de begroting 2016 (inclusief 1e begrotingswijziging op basis van het jaarplan 

2016) en de meerjarenramingen 2017-2019.  

De begroting 2017 is in overeenstemming met de invulling van de regionale samenwerking sinds 2014 

opgebouwd uit 3 programma’s:  

1. Kerntaken regionale samenwerking 

2. Flexibele Schil 

3. Bedrijfsvoering, regiobijdrage en financiën 

In het programma kerntaken is het (onverdeelde) werkbudget voor activiteiten opgenomen . Inherent hieraan 

zijn ook de taken van het dagelijks bestuur daarin opgenomen. In 2015 en 2016 waren die taken samengevoegd 

met bedrijfsvoering c.a. In het jaarverslag 2015 is geconstateerd dat die indeling minder voor de hand ligt en niet 

bijdraagt aan een transparante verantwoording.  

 

Aanvullend op de programma’s zijn drie paragrafen opgenomen: 

1. Weerstandsvermogen / Reserves en voorzieningen 

2. Risico’s 

3. Treasury 
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2. Financiële uitgangspunten begroting 2017 en 

Financieel Beeld in hoofdlijnen 
 

De begroting 2017 en de meerjarenramingen 2018-2020 zijn gebaseerd op: 

 de uitgangspunten voor de regionale samenwerking, zoals vastgesteld op 28 oktober 2013; 

 de (nieuwe) Gemeenschappelijke Regeling Parkstad Limburg, vastgesteld op 18 maart 2014 en gewijzigd in 

het najaar 2015. De gewijzigde Gemeenschappelijke regeling is per 1 januari 2016 van kracht geworden. 

 de begroting 2016 en de meerjarenramingen 2017-2019 van Parkstad Limburg, inclusief 1e wijziging 2016 op 

basis van het jaarplan 2016.  

Ten opzichte van de begroting 2016 is een indexering toegepast op de loonkosten en de kosten bedrijfsvoering. 

Ook is rekening gehouden met contractuele afspraken over indexering voor de regionale initiatieven.  

Financiële uitgangpunten voor de begroting 2017 en de meerjarenramingen 2018-2020 

1. Voor de uitvoering van de kerntaken is er een werkbudget van structureel € 500.000 per jaar. In de 

begroting is dit budget ongesplitst. Op basis van het Jaarplan 2017 zal het algemeen bestuur het 

werkbudget verdelen over de bestuurscommissies en het dagelijks bestuur.   

 

2. De langlopende verplichting Buitenring van structureel € 400.000 per jaar maakt deel uit van de begroting.  

 

3. Het Regiobureau is belast met de voorbereiding en uitvoering van de kerntaken. De formatie van het 

Regiobureau bestaat op basis van de besluitvorming volgens het jaarplan 2016 uit 10,1  fte.  

Voor de bekostiging van de formatie is in 2016 een loonkostenbudget beschikbaar van € 889.000. Dit 

bedrag is gebaseerd op het loonkostenbudget 2016 volgens het jaarplan 2016 (€ 871.000) geïndexeerd met 

2,1 %. De indexering is overeenkomstig de septembercirculaire van 2015.  

 

4. Voor de bedrijfsvoering is een bedrag beschikbaar van € 235.000 (= € 233.000 volgens jaarplan 2016  + 1% 

indexering). De kosten voor de bedrijfsvoering bestaan uit een mix van kosten voor uitbesteding van de 

huisvesting, de facilitaire ondersteuning en de administraties en het in eigen beheer laten uitvoeren van 

hrm-, planning- en control taken en het verzorgen van de financiële administratie. 

 

5. In de begroting 2017 en de meerjarenramingen 2018-2020 zijn niet langer incidentele bijdragen 

opgenomen ter dekking van de frictiekosten.  

 

6. De bijdragen voor Regionale Initiatieven zijn opgenomen in de door de bestuurscommissies geaccordeerde 

versie van het zogenaamde blauwe schema (het schema met activiteiten op basis van de kernagenda). Deze 

bijdragen maken daardoor onderdeel uit van de Parkstadbegroting. In de begroting 2017 zijn de volgende 

ramingen opgenomen. 

Gemeente BTM 
Route-

bureau 

Vestigingen-

register 
VVV 

Starters-

centrum 

Uitvoerings-

programma 

Toerisme 

Totaal  

Brunssum 13.415 2.232 6.320 50.458 11.053 2.519 85.997 

Heerlen 38.857 8.918 18.468 196.704 33.718 9.353 306.018 

Kerkrade 21.697 4.344 9.702 143.995 17.935 4.678 202.351 

Landgraaf 13.314 5.675 8.058 185.532 14.408 5.510 232.497 

Nuth 7.125 1.043 5.761 21.318 5.887 1.067 42.201 

Onderbanken  600  12.715  683 13.998 

Simpelveld 1.620 1.171 4.062 22.819 4.152 1.214 35.038 

Voerendaal 1.972 907 3.246 17.278 4.794 1.042 29.239 

Totaal 98.000 24.890 55.617 650.819 91.947 26.066 947.339 
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 De bijdragen aan BTM, Routebureau en het Uitvoeringsprogramma toerisme zijn identiek aan de bijdragen 

in 2016. De bijdrage aan VVV is gebaseerd  op het concept convenant voor de subsidiëring in de periode 

2017-2020. De bijdrage aan het vestigingenregister is berekend aan de hand van het aantal 

bedrijfsvestigingen. De bijdrage aan het starterscentrum is verlaagd vanwege de beëindiging van de 

bijdrage door de gemeente Onderbanken. De gemeente Onderbanken heeft in 2015 namelijk besloten niet 

langer bij te dragen aan BTM, het Vestigingenregister en het Starterscentrum.   

 

7. Voor BDU wordt een beleid gehanteerd dat op basis van beschikkingen bedragen in de begroting worden 

opgenomen. In afwachting van de beschikking voor 2017 zijn de ramingen pro memorie opgenomen.  

 

8. Eind 2014 heeft het dagelijks bestuur het voornemen uitgesproken de samenwerking in de AG Charlemagne 

te continueren. De Parkstadgemeenten hebben op voorstel van het dagelijks bestuur besloten hiervoor in 

2016 gezamenlijk een bijdrage van € 50.000 per jaar toe te kennen. Dit in de vorm van een bijdrage als 

onderdeel van de flexibele schil en berekend conform de gebruikelijke verdeelsleutel van Parkstad. De 

bijdrage is structureel toegekend door 6 van de 8 gemeenten.  

 De gemeente Brunssum stemt vooralsnog alleen in voor 2016 en behoudt zich het recht van 

heroverweging voor op basis van een evaluatie van de samenwerking in de loop van 2016.  

 De gemeente Landgraaf gaat akkoord voor een periode van 2 jaar en vraagt een evaluatie over deze 

periode.  

Ten aanzien van deze restricties zal het dagelijks bestuur nog een standpunt innemen hoe hiermee om te 

gaan. In de begroting 2017 is vooralsnog uitgegaan dat een mogelijke evaluatie positief zal verlopen en dat 

alle acht gemeenten hun bijdragen structureel continueren.  

De bijdragen ten behoeve van AG Charlemagne zijn dan op basis van de geactualiseerde verdeelsleutel in 

2017: 

Gemeente Verdeelsleutel  Bijdrage in €  

Brunssum 11,17% 5.587 

Heerlen 41,11% 20.555 

Kerkrade 19,26% 9.629 

Landgraaf 13,77% 6.886 

Nuth 4,76% 2.379 

Onderbanken 2,67% 1.333 

Simpelveld 3,45% 1.724 

Voerendaal 3,82% 1.908 

Totaal 100,00% 50.000  

 

9. Voor de overgang van de belastingen en de WOZ van de GBRD naar BsGW is totaal een budget van 

€ 9.968.000 vastgesteld verdeeld over de jaren 2014-2017. De laatste tranche van dit meerjarige budget ligt 

in 2017 en bedraagt € 1.979.615 als volgt verdeeld: 
Gemeente Bijdrage in € 

Brunssum 142.947 

Heerlen 546.089 

Landgraaf 186.865  

Onderbanken  38.112  

Simpelveld  49.067  

Voerendaal  52.763  

Subtotaal gemeenten  1.015.843 

Bijdrage BsGW  963.772 

Totaal generaal  1.979.615 
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10. De bijdragen van de gemeenten voor de regionale samenwerking zijn toereikend voor een sluitende 

begroting. De verdeling daarvan is opgenomen in onderstaande tabel. 

Gemeente 
Begroting 

2016  

Verdeelsleutel  2017 Bijdrage 
2017  

x € 1.000 

Meerjarenraming 2018-2020 

AU 2013 
Basis 

Aandeel 
gemeente 

2018 2019 2020 

Brunssum 432 19.633 11,17% 226 226 226 226 

Heerlen 1.589 72.233 41,11% 832 832 832 832 

Kerkrade 743 33.838 19,26% 390 390 390 390 

Landgraaf 532 24.199 13,77% 279 279 279 279 

Nuth 184 8.359 4,76% 96 96 96 96 

Onderbanken 102 4.686 2,67% 54 54 54 54 

Simpelveld 132 6.057 3,45% 70 70 70 70 

Voerendaal 146 6.704 3,82% 77 77 77 77 

Totaal 3.860 175.709 100,00% 2.024 2.024 2.024 2.024 

 

Ten opzichte van de begroting 2016 dalen de gemeentelijke bijdragen in 2017 met € 1,8 miljoen doordat de 

frictiekosten zijn geëlimineerd en er geen verplichtingen meer zijn op basis van afspraken via het 

Regiofonds.    

11. Financieel Beeld 2017-2020 

Samenvattend geeft dit het volgende financiële beeld voor de jaren 2017-2020. 

Omschrijving 2017 2018 2019 2020 

Verplichtingen Buitenring 400 400 400 400 

Werkbudget voor activiteiten  500 500 500 500 

Regionale initiatieven  947 947 947 947 

BDU p.m. p.m. p.m. p.m. 

Flexibele schil / AG Charlemagne 50 50 50 50 

Loonkosten formatie, incl. inhuur projecten 889 889 889 889 

Materiële kosten bedrijfsvoering en huisvesting  235 235 235 235 

Tijdelijke frictiekosten en transitie  0 0     

Kosten overgang taken GBRD naar BsGW 1.980       

Kosten activiteiten  5.001 3.021 3.021 3.021 

Bijdragen deelnemende gemeenten 2.024 2.024 2.024 2.024 

Bijdragen regionale initiatieven  947 947 947 947 

Bijdragen gemeenten flexibele schil / AG Charlemagne 50 50 50 50 

BDU p.m. p.m. p.m. p.m. 

Bijdragen ex-GBRD gemeenten / BsGW 1.980       

Dekking activiteiten  5.001 3.021 3.021 3.021 

          

Saldo begroting 0 0 0 0 
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3. Kerntaken 
De regionale samenwerking verloopt via twee sporen: de kernsamenwerking waar elke gemeente aan meedoet 

en de flexibele samenwerking (flexibele schil). Hiermee wordt uiting gegeven aan het centrale uitgangspunt van 

elkaar binden waar dat nodig is en flexibel zijn waar dat kan, uitgaande van de kracht van de coalition of willing.  

Dit leidt tot een kernagenda en een keuze agenda.  

 

Voor de kernsamenwerking is het Regiobureau inhoudelijke en procesmatig verantwoordelijk. Voor de uitvoering 

van taken die behoren tot de kernsamenwerking beschikt het bureau over een kernformatie. 

Bij activiteiten passend binnen de flexibele schil kan het Regiobureau een bijdrage leveren, maar gemeenten 

kunnen dat ook onderling regelen. Indien op dit punt ondersteuning wordt gevraagd van het Regiobureau wordt 

het uitgangspunt gehanteerd dat daarvoor capaciteit en/of middelen beschikbaar worden gesteld door de 

deelnemende gemeenten.  

 

Governance 

In februari / maart 2014 is door de 8 deelnemende gemeenteraden de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling 

vastgesteld in lijn met de besluitvorming van 28 oktober 2013 over de inrichting van de regionale samenwerking. 

De nieuwe gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg is een regeling tussen colleges van 

burgemeester en wethouders.  

Naast het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur fungeren binnen Parkstad bestuurscommissies, bestaande 

uit portefeuillehouders. De bestuurscommissies hebben het bestuurlijk primaat en de 

budgetverantwoordelijkheid binnen de door het algemeen bestuur toebedeelde taken en budgetten.  

De betrokkenheid van de gemeenteraden en colleges krijgt gestalte via Regiodagen. 

 

Naar aanleiding van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen is ook de Gemeenschappelijke 

Regeling Stadsregio Parkstad gewijzigd. De gewijzigde GR van Parkstad is in januari 2016 in werking getreden. De 

belangrijkste wijzigingen betroffen het loslaten van de personele unie van dagelijks en algemeen bestuur en de 

stroomlijning van de planning- en controlcyclus.  

 

Uitvoering kernthema’s 

Sinds 2014 wordt gewerkt aan de verdieping en verbreding van de samenwerking binnen de kernthema’s. 

Regiodagen voor colleges en voor raden zijn daarbij structureel ingebed.  

De bestuurscommissies zijn de primaathouders voor het plannen en uitvoeren van de activiteiten binnen de 

kernthema’s. De commissies liggen inmiddels op stoom. Uit het jaarplan 2016 blijken de ambities van de 

bestuurscommissies. Voor de uitvoering van activiteiten door de bestuurscommissies en het dagelijks bestuur is 

in 2016 een bedrag beschikbaar van € 1,1 miljoen, dat voor € 0,6 miljoen wordt gedekt wordt uit restant 

middelen van voor de transitie. Voor de uitvoering van de kerntaken is met ingang van 2017 structureel voor de 

bestuurscommissies en het dagelijks bestuur gezamenlijk € 0,5 miljoen per jaar voor werkbudgetten beschikbaar. 

In 2017 is het “oud geld” op dat in 2015 en 2016 nog beschikbaar was op. Ten opzichte van de jaren 2015 en 

2016 zijn daardoor in 2017 en de daaropvolgende jaren de bestedingsmogelijkheden van de bestuurscommissies 

en het dagelijks bestuur aanzienlijk lager. 

 

De focus op de kerntaken betekende voor Parkstad  dat een aantal taken met ingang van 2014 zou worden  

afgebouwd en overgedragen. Dit blijkt in de praktijk slechts voor een deel te werken en bovendien blijkt dat daar 

waar taken worden afgebouwd het over het algemeen verscheidene jaren duurt voor sprake is van volledige 

afbouw 

In het jaarplan 2016 is aangegeven dat hiervoor voor de periode 2016-2017 middelen uit het frictiebudget 

worden aangewend om te voorkomen dat  er van uit het dagelijks bestuur een onevenredig groot beroep op het 

werkbudget zou moeten worden gedaan om deze taken zorgvuldig af te bouwen. In 2017 gaat het (voor het 

laatst) om een bedrag van € 75.000.  
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Zoals in de inleiding is vermeld staat bovendien staat de overdracht van een aantal taken staat ter discussie. In 

het verlengde hiervan is tijdens de regiodag voor de colleges op 23 februari 2016 afgesproken dat het dagelijks 

bestuur een evaluatie voorbereidt van de transitie gericht op de gevolgen van de gemaakte keuzes ten aanzien 

van de kerntaken, de wijze waarop hiermee is omgegaan sinds 2014 en de (mogelijke) knelpunten die hierbij 

optreden. Het is niet uitgesloten dat de conclusie van de evaluatie aanleiding is tot een wijziging in de invulling 

van de kerntaken en mogelijke consequenties voor de taakuitoefening van het regiobureau.  

 

Het budget van het programma Kerntaken is opgedeeld in drie deelbudgetten; 

1. Het werkbudget voor activiteiten gerelateerd aan de Kernagenda.  

2. Restant verplichtingen en middelen binnen het Pact van Parkstad. i.c. storting in de reserve Buitenring. 

3. Budgettair neutrale activiteiten: Regionale Initiatieven en BDU.  

 

De bijbehorende budgetten zijn weergegeven in onderstaand overzicht. 

Omschrijving 20161 2017 2018 2019 2020 

Exploitatielasten       

 Werkbudget activiteiten 400 500 500 500 500 

 Verplichtingen / Stortingen Regiofonds  1.170        

 Budgettair neutrale activiteiten  940 947 947 947 947 

Totale lasten  2.510 1.447 1.447 1.447 1.447 

Baten        

 Bijdragen Budgettair neutrale activiteiten  940 947 947 947 947 

Totale baten  940 947 947 947 947 

          

Exploitatieresultaat (=baten – lasten) -1.570 -500 -500 -500 -500 

Mutaties reserves           

 Storting reserve Buitenring ( Verplichting)  400 400 400 400 400 

Begrotingsresultaat Programma Kerntaken -1.970 -900 -900 -900 -900 

 

Werkbudget bestuurscommissies voor activiteiten Kernagenda 

Het werkbudget is bedoeld ter dekking van activiteiten: voorbereidingskosten van beleid en programmering, 

monitoring, ondersteuning, instrumentontwikkeling et cetera, passend binnen de Kernagenda. De activiteiten 

zijn zowel inhoudelijk als proces ondersteunend van aard. Het werkbudget voor activiteiten bedraagt met ingang 

van 2017 € 500.000 per jaar.  

In de begroting is het werkbudget een ongesplitst bedrag. Op basis van het jaarplan 2017 zal het algemeen 

bestuur – net zoals bij het jaarplan 2016 - dit werkbudget verdelen over de bestuurscommissies en het dagelijks 

bestuur. Bij de verdeling wordt rekening gehouden met de plannen die de bestuurscommissies en het dagelijks 

bestuur aandragen in het jaarplan 2017.  

 
Werkbudget dagelijks bestuur 

Tot nu toe krijgt het dagelijks bestuur de beschikking over een deel van het ongesplitste werkbudget voor 

kernactiviteiten voor het uitoefenen van bestuursgebonden activiteiten, zoals algemene en 

bestuurscommunicatie, deelnames en contributies, bestuurlijke adviezen, algemene bestuurskosten en 

regiodagen en het oppakken van kansrijke initiatieven. In de evaluatie van de kerntaken zal de vraag aan de orde 

komen of het gewenst is dat deze structurele activiteiten nog langer bekostigd worden uit het werkbudget, dat 

primair bedoeld is voor de dekking van eenmalige kosten/bijdragen van activiteiten ontplooid door 

bestuurscommissies.  

 
  

                                                
1 Inclusief 1e wijziging 2015 op basis van jaarplan 2015 
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Verplichtingen / Stortingen Regiofonds 

Er ligt de afspraak om jaarlijks € 400.000 te storten in de reserve Buitenring voor de financiële afdekking van de 

kapitaallasten van de investeringsbijdrage van € 7,2 miljoen van Parkstad op basis van het bestuursconvenant 

Binnen- en Buitenring Parkstad Limburg van 15 november 2005. Deze storting loopt door tot en met 2030. 
 

Budgettair neutrale activiteiten 

Tot de budgettair neutrale activiteiten worden gerekend de doorbetalingen van de Regionale Initiatieven en de 

activiteiten in het kader van de BDU. 

De Regionale Initiatieven zijn gemeentelijke initiatieven en taken waarvan in het verleden met de gemeenten is 

afgesproken dat de subsidiëring daarvan via Parkstad Limburg loopt. Het betreft de financiering van BTM, het 

Starterscentrum, het Routebureau, VVV Zuid-Limburg en het Vestigingenregister. Parkstad Limburg ontvangt het 

geld van de gemeenten en betaalt dit gebundeld door naar de verschillende instellingen. Daarnaast wordt vanuit 

het budget voor regionale initiatieven een bijdrage geleverd aan het Uitvoeringsprogramma Toerisme. 

 

In 2015 is aan de hand van een brief van de gemeente Onderbanken over het beëindigen van de bijdragen ten 

behoeve van BTM, het Vestigingenregister en het Starterscentrum in de bestuurscommissie Economie en 

Toerisme een discussie gevoerd over de wijze waarop gemeenten zouden kunnen besluiten terug te komen op 

eerdere afspraken ten aanzien van de regionale initiatieven. De bestuurscommissie is tot de conclusie gekomen 

dat – voorafgaande aan een besluit dienaangaande van een gemeente – het gewenst is dit te bespreken in de 

bestuurscommissie, zodat de bestuurscommissie is staat wordt gesteld hierover een advies uit te brengen. 

In de begroting 2017 zijn de bijdragen gecontinueerd met uitzondering van de bijdragen van Onderbanken voor 

wat betreft BTM, het Vestigingenregister en het Starterscentrum. 

 

De bijdragen aan BTM, Routebureau en het Uitvoeringsprogramma toerisme zijn identiek aan de bijdragen in 

2016. De bijdrage aan VVV is gebaseerd  op het concept convenant voor de subsidiëring in de periode 2017-

2020. De bijdrage aan het vestigingenregister is berekend aan de hand van het aantal bedrijfsvestigingen.  

 

De bijdragen in 2017 zijn als volgt: 

Gemeente BTM 
Route-

bureau 

Vestigingen-

register 
VVV 

Starters-

centrum 

Uitvoerings-

programma 

Toerisme 

Totaal  

Brunssum 13.415 2.232 6.320 50.458 11.053 2.519 85.997 

Heerlen 38.857 8.918 18.468 196.704 33.718 9.353 306.018 

Kerkrade 21.697 4.344 9.702 143.995 17.935 4.678 202.351 

Landgraaf 13.314 5.675 8.058 185.532 14.408 5.510 232.497 

Nuth 7.125 1.043 5.761 21.318 5.887 1.067 42.201 

Onderbanken  600  12.715  683 13.998 

Simpelveld 1.620 1.171 4.062 22.819 4.152 1.214 35.038 

Voerendaal 1.972 907 3.246 17.278 4.794 1.042 29.239 

Totaal 98.000 24.890 55.617 650.819 91.947 26.066 947.339 

  

De baten en lasten verband houdende met de BDU zijn – in afwachting van beschikkingen van de provincie voor 

2017 – pro memorie geraamd. BDU-taken maken onderdeel uit van het kernthema mobiliteit.  
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4. Flexibele Schil  
Naast thema’s die behoren tot de Kernagenda en waarvan de financiering loopt via de regiobijdragen van de 

gemeenten is er binnen de samenwerking plaats voor een flexibele schil, waarbij partijen elkaar kunnen vinden 

via de coalition of willing. De voortzetting van de samenwerking in de AG Charlemagne is het eerste onderwerp 

dat zich heeft aangediend als mogelijk onderwerp voor de flexibele schil.  

 

Sinds de oprichting in 2012 participeert Stadsregio Parkstad in de Arbeitsgemeinschaft Charlemagne Grensregio, 

een samenwerkingsverband met deelnemers uit de Duitse, Belgische en Nederlandse grensregio. De 

speerpunten voor de Arbeitsgemeinschaft zijn arbeidsmarkt, economie en infrastructuur. De projecten en 

werkzaamheden binnen deze thema’s kunnen zeer divers zijn.  

 

Deze vorm van grensoverschrijdende samenwerking wordt niet tot de kernagenda gerekend, ondanks het feit 

dat de AG Charlemagne raakvlakken heeft met diverse thema’s binnen de kernagenda van Parkstad. Wel worden 

de activiteiten als waardevol beschouwd. In 2015 is de samenwerking in eerste instantie tijdelijk voortgezet in 

afwachting van een definitief besluit over deze vorm van grensoverschrijdende samenwerking.  

 

Het dagelijks bestuur heeft in december 2014 de wens uitgesproken ook na 2015 de samenwerking in de  

AG Charlemagne te willen continueren. Daarvoor is aan de Colleges van de Parkstadgemeenten voorgesteld voor 

2016 en volgende jaren een structurele bijdrage van € 50.000 per jaar toe te kennen. Dit in de vorm van een 

bijdrage als onderdeel van de flexibele schil en berekend conform de gebruikelijke verdeelsleutel van Parkstad 

Limburg.  

De bijdrage is structureel toegekend door 6 van de 8 gemeenten. Brunssum en Landgraaf hebben een restrictie 

gesteld aan de termijn van deelname: 

 De gemeente Brunssum stemt vooralsnog alleen in voor 2016 en behoudt zich het recht van heroverweging 

voor op basis van een evaluatie van de samenwerking in de loop van 2016.  

 De gemeente Landgraaf gaat akkoord voor een periode van 2 jaar en vraagt een evaluatie over deze periode.  

Ten aanzien van deze restricties zal het dagelijks bestuur nog een standpunt innemen hoe hiermee om te gaan. 

In de begroting 2017 van Parkstad wordt vooralsnog als uitgangspunt gehanteerd, dat ook deze gemeenten in 

2017 en daaropvolgende jaren hun financiële bijdrage aan de samenwerking met AG Charlemagne continueren. 

 

Omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020 

Exploitatielasten       

 AG Charlemagne  50 50 50 50 50 

Totale lasten  50 50 50 50 50 

Baten      

 Bijdragen gemeenten aan Flexibele Schil  50 50 50 50 50 

Totale baten  50 50 50 50 50 

         

Exploitatieresultaat (=baten – lasten) 0 0 0 0 0 

Mutaties reserves          

Begrotingsresultaat Programma Kerntaken 0 0 0 0 0 
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5. Bedrijfsvoering, Regiobijdragen en Financiën 
In dit programma wordt ingegaan op de bedrijfsvoering en de hoogte en de verdeling van de regiobijdragen voor 

de kernsamenwerking. 

 
 
Bedrijfsvoering 

De regionale samenwerking wordt ondersteund door het Regiobureau. Het Regiobureau faciliteert de inhoud en 

de processen van de bestuurscommissies en de andere gremia en activiteiten rondom die samenwerking: het 

dagelijks bestuur, het algemeen bestuur, de regiodagen en informatiebijeenkomsten. Het uitgangspunt is een 

“mean and lean” bureau van een voldoende kaliber om te kunnen voldoen aan de eisen van onafhankelijke 

bestuurlijke ondersteuning, strategische programmabewaking en procesmanagement en –coördinatie.  

 

Het Regiobureau kent een formatie van 10,1  fte. Door de keuze voor de mix van uitbesteden en in eigen beheer 

uitvoeren van bedrijfsvoeringstaken is in 2016 0,6 fte toegevoegd aan de oorspronkelijke formatie. Het budget 

voor de bedrijfsvoering is met het daarmee corresponderende bedrag (€ 35.000) verlaagd.  

 

De transitie en de daarmee gepaard gaande reductie van bezetting is grotendeels gerealiseerd. Met  1 

medewerker (0,55 fte) dient nog een begeleidingstraject van werk naar werk te worden doorlopen. Door 

langdurig ziekteverzuim is dit traject vertraagd. 

 

Binnen het programma Bedrijfsvoering en Regiobijdragen worden de volgende deelbudgetten onderscheiden 

(bedragen x € 1.000):   

Omschrijving 20162 2017 2018 2019 2020 

Exploitatielasten       

 Kosten formatie 871 889 889 889 889 

 Bedrijfsvoering / PIOFAH  233 235 235 235 235 

 Tijdelijke frictiekosten          

 Bovenformatief personeel 736      

 Huisvesting  50       

 Financiering  168 159 149 139 128 

 Afwikkeling GBRD  2.296 1.980     

Totale lasten  4.354 3.263 1.273 1.263 1.252 

Baten           

 Gemeentelijke bijdragen kerntaken en frictiekosten  3.860 2.024 2.024 2.024 2.024 

 Financiering           

 Bijdragen gemeenten / BsGW 2.296 1.980       

Totale baten  6.156 4.004 2.024 2.024 2.024 

           

Exploitatieresultaat (=baten – lasten) 1.802 741 751 761 772 

Mutaties reserves            

 Storting in reserves         

 Onttrekking aan reserves 168 159 149 139 128 

Begrotingsresultaat (Exploitatieresultaat + Mutaties reserves) 1.970 900 900 900 900 

 

Het programma heeft een positief begrotingsresultaat, omdat op dit programma de gemeentelijke bijdragen 

worden verantwoord. Deze worden aangewend voor de dekking van het programma kerntaken. Ter toelichting 

op de ramingen het volgende. 
  

                                                
2 Inclusief 1e begrotingswijziging  
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Loonkosten personele bezetting 

In de begroting is de formatie van 10,1 fte van het Regiobureau structureel opgenomen. Voor de dekking van de 

loonkosten is in 2017 een budget opgenomen van € 889.000. Dit bedrag is gebaseerd op het budget 2016 

(€ 871.000) + 2,1 %. 

De indexering is ontleend aan de septembercirculaire van 2015, pagina’s 7 en 32. Volgens pagina 32 van de 

septembercirculaire wordt de loonkostenstijging bij de overheid in 2016 geraamd op  1,9 %. In de begroting 2016 

van Parkstad is gerekend met 0,75% stijging in 2016. (begroting 2016, pagina 4). Dit betekent een opwaartse 

bijstelling van 1,15%. 

Op pagina 7 van de septembercirculaire zal naar verwachting de algemene prijsontwikkeling van het BBP 0,5% 

bedragen. Dit is de  helft van de stijging in 2016. Overeenkomstig hiermee wordt voor de stijging van de 

loonkosten in 2017 ook gerekend met de helft van de stijging in 2016. Dus met 0,95%. 

Dit leidt tot een te verwachten loonkostenstijging van 2,1 % in 2017 ten opzichte van de begroting 2016. 

Het loonkostenbudget wordt aangewend voor de dekking van de loonkosten en voor de dekking van overige 

personele kosten, zoals vorming en opleiding.  

 
Bedrijfsvoering / PIOFAH 

De bedrijfsvoering is ingevuld via een mix van uitbesteden van taken op het terrein van huisvesting, facilitaire 

dienstverlening en administratie in combinatie met het in beperkte mate in eigen beheer uitoefenen van taken 

die dicht bij het primaire proces staan een oplossing te vinden. Daarbij worden de overige personele kosten niet 

tot de bedrijfsvoering gerekend, maar ingepast in het loonkostenbudget voor de kernformatie. 

In 2016 zal de uitbesteding van de financiële administratie definitief worden geregeld. De in 2015 gekozen 

oplossing blijkt in de praktijk niet voldoende toekomstbestendig. Bij de invulling daarvan zal eveneens worden 

gekozen voor een mix van uitbesteden en het in eigen beheer uitvoeren van activiteiten.  

Het budget voor 2017 is gebaseerd op het budget 2016 (€ 233.000) + 1% indexering 

 

Frictieloonkosten 

Naast een budget voor loonkosten voor de formatie os er volgens de overeengekomen een afbouwregeling ook 

voor 2017 en 2018 een budget beschikbaar voor frictieloonkosten. Deze afbouwregeling zou vanaf 2017 als volgt 

verlopen: 

 Budget 2017 is 37,5% van de oorspronkelijke netto frictiekosten van € 1.178.000. Dit is € 442.000. 

 Budget 2018 is 12,5% van de oorspronkelijke netto frictiekosten van € 1.178.000. Dit is € 147.000. 

 

Op basis van de tussenbalans in de jaarstukken 2015 is geconcludeerd, dat de na 2016 nog resterende 

frictiekosten bestreden kunnen worden uit de middelen die in de periode 2014-2016 al ter beschikking zijn 

gesteld en nog voor een deel zijn gereserveerd. In de begroting 2017 en de meerjarenramingen 2018-2020 zijn 

dan ook geen frictiekosten meer opgenomen en zijn ook de bijdragen daarvoor van de gemeenten geëlimineerd.  

 

Financiering 

De rentebaten en –lasten hebben betrekking op de rentekosten van de lening voor het aandeel van Parkstad in 

de financiering van de Buitenring. Deze rentekosten (in 2017: € 159.000) worden gedekt uit de reserve 

Buitenring.  
  

GBRD  

In 2015 de activiteiten en de medewerkers van BAG-GEO overgedragen aan Het Gegevenshuis. Onder de 

bestuurlijke verantwoordelijkheid van Parkstad resteert de afwikkeling van de financiële en personele 

desintegratie van GBRD en de afwikkeling van de financiële afspraken met BsGW. Deze afwikkeling is niet zonder 

financiële risico’s en vereist dat vanuit Parkstad zowel bestuurlijk als ambtelijk nadrukkelijk de vinger aan de pols 

wordt gehouden.  

In de begroting 2017 worden voor het laatst lasten en baten opgenomen voor de desintegratie van de GBRD, de 

frictiekosten en de afwikkeling van de financiële afspraken met BsGW. Voor de overgang van de belastingen en 

de WOZ van de GBRD naar BsGW is totaal een budget van € 9.968.000 vastgesteld verdeeld over de jaren 2014-

2017. De tranche 2017 van dit meerjarige budget bedraagt en bedraagt € 1.979.615  

 

De bijdragen zijn als volgt verdeeld: 
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Gemeente Bijdrage in € 

Brunssum 142.947 

Heerlen  546.089 

Landgraaf 186.865  
Onderbanken 38.112  
Simpelveld 49.067  
Voerendaal  52.763  

Subtotaal gemeenten  1.015.843 

Bijdrage BsGW  963.772 

Totaal generaal  1.979.615 

 
 

Gemeentelijke bijdragen kerntaken 

De gemeentelijke bijdragen zijn zodanig berekend dat voor de uitvoering van de kerntaken en de lopende 

verplichtingen een sluitende begroting wordt verkregen. De verdeling van de bijdrage over de deelnemende 

gemeenten vindt – zoals vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg van maart 

2014 – plaats aan de hand van de meest recent vastgestelde Algemene Uitkering. Voor de begroting 2017 is dat 

de Algemene Uitkering 2013. De gemeentelijke bijdragen zijn – op basis van de Algemene Uitkering 2013 - ook 

doorgerekend voor de jaren 2018-2020.  
 

Gemeente 
Begroting 

2016  

Verdeelsleutel  2017 Bijdrage 
2017  

x € 1.000 

Meerjarenraming 2018-2020  
(prijspeil 2017) 

AU 2013 
Basis 

Aandeel 
gemeente 

2018 2019 2020 

Brunssum 432 19.633 11,17% 226 226 226 226 

Heerlen 1.589 72.233 41,11% 832 832 832 832 

Kerkrade 743 33.838 19,26% 390 390 390 390 

Landgraaf 532 24.199 13,77% 279 279 279 279 

Nuth 184 8.359 4,76% 96 96 96 96 

Onderbanken 102 4.686 2,67% 54 54 54 54 

Simpelveld 132 6.057 3,45% 70 70 70 70 

Voerendaal 146 6.704 3,82% 77 77 77 77 

Totaal 3.860 175.709 100,00% 2.024  2.024 2.024 2.024 
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6. Geconsolideerde begroting  
 

De drie programma’s bij elkaar opgeteld geeft de geconsolideerde begroting 2016 en de meerjarenramingen voor 

2017-2019. 

  

Omschrijving 20163 2017 2018 2019 2020 

Exploitatielasten       

 Programma kerntaken 2.510 1.447 1.447 1.447 1.447 

 Programma flexibele schil 50 50 50 50 50 

 Bestuur, bedrijfsvoering en regiobijdragen4 4.354 3.263 1.273 1.263 1.252 

Totale lasten  6.914 4.760 2.770 2.760 2.752 

Baten       

 Programma kerntaken 940 947 947 947 947 

 Programma flexibele schil  50 50 50 50 50 

 Bestuur, bedrijfsvoering en regiobijdragen5 6.156 4.004 2.024 2.024 2.024 

Totale baten 7.146 5.001 3.021 3.021 3.021 

          

Exploitatieresultaat (=baten – lasten) 232 241 251 261 272 

Mutaties reserves        

 Storting reserve Buitenring 400 400 400 400 400 

 Onttrekking reserve Buitenring  168 159 149 139 128 

Begrotingsresultaat 0 0 0 0  0 

 
De geconsolideerde begroting 2016 is het budgetniveau dat het algemeen bestuur vaststelt bij de vaststelling van 
de begroting 2016. 
 
Voor het verkrijgen van een goed inzicht in de mate waarin de begroting reëel en structureel in evenwicht is een 
overzicht gemaakt van de incidentele baten en lasten per programma.  
 

Omschrijving 2017 2018 2019 2020 

Incidentele lasten     

 Bestuur, bedrijfsvoering en regiobijdragen     

 Tijdelijke frictiekosten     

 Afwikkeling GBRD  1.980    

Totale incidentele lasten  1.980    

Incidentele baten      

 Bestuur, bedrijfsvoering en regiobijdragen     

 Gemeentelijke bijdragen frictiekosten / verplichtingen      

 Bijdragen afwikkeling GBRD  1.980    

Totale incidentele baten  1.980    

     

Saldo incidentele baten en lasten  0 0 0  0 

 

Uit het overzicht blijkt, dat de incidentele baten en lasten volledig in evenwicht zijn. Dit betekent bij een 
sluitende begroting, dat er sprake is van een reëel en structureel evenwicht   

                                                
3 Inclusief 1e wijziging 2016 op basis van jaarplan 2016 
4 Inclusief lasten afwikkeling GBRD 
5 Inclusief bijdragen afwikkeling GBRD 
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Paragraaf 1: Weerstandsvermogen / Reserves en Voorzieningen 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de verwachte ontwikkeling van de reserves en voorzieningen in 2016 en de 

risico’s in deze begroting.  
 

Tabel Reserves in 2017 (bedragen x € 1.000) 

 

Saldo 

31-12-

2015 

Vermoedelijke 
mutaties 2016 

Saldo 
31-12-
2016 

Vermoedelijke 
mutaties 2017 

Saldo 
31-12-
2017 Toe-

voeging 
Ont-

trekking 
Toe-

voeging 
Ont-

trekking 

 Algemene Reserves              

Algemene reserve Parkstad 115     115   115 

Saldo van baten en lasten 2014 58   58 0   0 

Saldo van baten en lasten 2015 394   394   394 

Totaal algemene reserves 567   58 509   509 

Bestemmingsreserves               

Egalisatiereserve frictiekosten GBRD 62  62      

Egalisatiereserve frictiekosten Parkstad 465    465   465 

Ringwegen 2.749 400 168 2.981 400 159 3.222 

Grensoverschrijdende samenwerking 8    8   8 

Stortplaatsen 65    65   65 

Werkbudget BC Economie en Toerisme  103  103      

Werkbudget BC Mobiliteit 40  40      

Werkbudget BC Ruimte 270  270      

Werkbudget BC Herstructurering en Wonen 75  75      

Werkbudget Dagelijks bestuur 148  148      

Werkgelegenheidsfonds 246   246        

Totale bestemmingsreserves 4.231 400 1.112 3.519 400 159 3.760 

        

Totaal Eigen vermogen 4.798 400 1.160 4.028 400 159 4.269 

 

Algemene Reserves 

De algemene reserve heeft een omvang van € 115.000. Deze reserve wordt aangehouden voor onvoorziene 

uitgaven. Het dagelijks bestuur is bevoegd de algemene reserve als dekkingsmiddel aan te wenden voor uitgaven 

met een incidenteel karakter, waarvoor geen dekking kan worden gevonden binnen geautoriseerde budgetten 

en die kunnen worden aangemerkt als onvoorzienbaar, onvermijdbaar en onuitstelbaar. Als het Dagelijks bestuur 

van deze bevoegdheid gebruik maakt, wordt daarover in de eerstvolgende bestuursrapportage c.q. het 

eerstvolgende jaarverslag verantwoording afgelegd.  

Parkstad houdt geen eigen vermogen aan als weerstandsvermogen voor niet-structurele financiële risico’s, met 

het oog op de continuïteit van de organisatie en de taakvervulling. Dit risico wordt op grond van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen gedragen door de deelnemende gemeenten. Dat betekent dat Parkstad alleen 

dient te beschikken over enige financiële ruimte om tussentijdse incidentele financiële calamiteiten uit de eigen 

begroting af te kunnen dekken. Een algemene reserve van € 115.000 voldoet aan dit criterium.  

Het saldo van baten en lasten 2014 ad € 58.000 is in 2016 aangewend als aanvulling op de werkbudgetten. Over 

de aanwending van het saldo van 2015 wordt bij de definitieve vaststelling van de jaarstukken 2015 een besluit 

genomen. Het voornemen is dit bedrag in eerste instantie te bestemmen ten behoeve van de egalisatiereserve 

frictiekosten Parkstad. 

 

Bestemmingsreserves 

Het instellen van reserves en het toevoegen aan en het onttrekken van middelen aan reserves is een 

bevoegdheid van het algemeen bestuur. Bij het instellen van (en het toevoegen van middelen aan) een 

bestemmingsreserve besluit het Algemeen bestuur een deel van het eigen vermogen af te zonderen voor de 

dekking van toekomstige uitgaven voor een bepaald doel.  
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Deze besluiten worden voorgelegd via de begroting, de bestuursrapportage en de resultaatbestemming van de 

jaarrekening of via afzonderlijke besluiten. Het dagelijks bestuur is bevoegd tijdens de uitvoering van de 

begroting middelen in te zetten voor het uitvoeren van taken passend binnen het doel en de reikwijdte van 

bestemmingsreserves waarvoor geen of onvoldoende budget is opgenomen in de begroting, maar waarvoor wel 

middelen beschikbaar zijn in de bestemmingsreserves. Wanneer het dagelijks bestuur van deze bevoegdheid 

gebruik maakt, legt het dagelijks bestuur daarover in de eerstvolgende bestuursrapportage c.q. het 

eerstvolgende jaarverslag verantwoording af.  

 

Egalisatie frictiekosten  

De meerjarige frictiekostenbudgetten zijn modelmatig berekend en gebaseerd op een gelijkmatig gefaseerde 

afname. Door de snellere uitstroom van personeel van het Parkstadbureau dan voorzien in 2014 en 2015 is  het 

beroep op het frictiebudget in 2015 en 2016 lager dan het daarvoor beschikbare budget. 

De afspraak is dat het verschil tussen de werkelijke kosten en het budget worden verrekend via de 

egalisatiereserve frictiekosten. De stand daarvan per ultimo 2016 is naar verwachting € 465.000, exclusief het 

resultaat van 2015 ad € 394.000. In het kader van de jaarrekening 2015 is de tussen balans worden opgemaakt 

van beschikbare budgetten, gemaakte kosten, nog op te nemen verplichtingen, nog te maken kosten en 

mogelijke risico’s . Dit heeft tot de conclusie geleid dat de frictiekosten na 2015 bestreden kunnen worden uit de 

tot en met 2016 beschikbaar gestelde bedragen.  

Na de evaluatie van de transitie van de kerntaken en de bestuurlijke besluitvorming over de conclusies zal 

worden besloten over de bestemming van de het restende saldo van de egalisatiereserve frictiegelden.  

 

Egalisatie werkbudgetten 

Op 1 oktober 2014 heeft het Algemeen bestuur besloten tot het instellen van 5 reserves voor werkbudgetten 

2014-2015 (één voor elke Bestuurscommissie en één voor het Dagelijks bestuur). Daarbij is tevens besloten de 

niet bestede middelen in 2014 van de werkbudgetten in de jaarrekening 2014 toe te voegen aan de 

desbetreffende reserve werkbudget. De werkingsduur van deze reserves is door het Algemeen bestuur op 21 

oktober 2015 verlengd tot en met 2016. In het kader van het Jaarplan 2016 hebben de bestuurscommissies een 

bestemmingsvoorstel voorgelegd. De verwachting is dat ultimo 2016 de reserves zijn uitgeput.  

 

Reserve ringwegen 

Deze reserve dient ter afdekking van de kapitaallasten van de investeringsbijdrage van € 7,2 miljoen van Parkstad 

op basis van het bestuursconvenant Binnen- en Buitenring Parkstad Limburg van 15 november 2005.  

Jaarlijks wordt hierin € 0,4 miljoen gestort en de rentekosten van de daarvoor aangegane lening onttrokken. Op 

het moment dat de Buitenring wordt opgeleverd zullen ook de afschrijvingen van de bijdrage ten laste komen 

van de reserve.  

 

Werkgelegenheidsfonds  

De overdracht van het werkgelegenheidsfonds is nog niet geëffectueerd. Vermoedelijk zal de reserve in 2016 

worden overgedragen c.q. zijn uitgeput.  

 

Aan het begin van 2017 is de verwachte omvang van de bestemmingsreserves € 4,0 miljoen. De reserve 

Ringwegen is het grootst met een saldo van € 3,0 miljoen. Het vermoedelijk verloop van de reserves in meerjarig 

perspectief is als volgt: 

 

Soort Reserve 
Vermoedelijk saldo 

31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 

Algemene reserves 115 115 115 115 115 

Nog te bestemmen  394 394 0 0 0 

Bestemmingsreserves 3.519 3.760 4.010 4.270 4.542 

Totaal Eigen vermogen 4.028 4.269 4.125 4.385 4.657 

 

De toename van de reserves na 2018 is volledig toe te schrijven aan het reserveren van middelen verband 

houdende met de investeringsbijdrage van € 7,2 miljoen voor de Buitenring. 
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Voorzieningen 

Het niveau van de voorzieningen bedraagt naar verwachting € 2,1 miljoen aan het begin van het begrotingsjaar 

2017. Van dit bedrag heeft ruim de helft € 1,4 miljoen betrekking op EFRO. Een bedrag van € 0,6 miljoen heeft 

betrekking op de afwikkeling GBRD. 

In 2017 zullen de voorzieningen naar verwachting teruglopen met € 1,9 miljoen tot € 0,2 miljoen per ultimo 

2017. De belangrijkste oorzaken zijn de verwachte afwikkeling van de voorzieningen EFRO en voormalige GBRD.  
 

Tabel Voorzieningen in 2017 (bedragen x € 1.000) 

Voorziening 
Saldo  
31-12-
2015 

Vermoedelijke 
mutaties 2016 

Saldo  
31-12-
2016 

Vermoedelijke 
mutaties 2017 

Saldo  
31-12-
2017 Toe-

voeging 
Ont-

trekking 
Toe-

voeging 
Ont-

trekking 

EFRO programma Risicofonds 1.329  25 1.304  1.304 0 

Voorziening afrekening EFRO 5 142   142  142 0 

Frictiekosten financiële arrangementen 136  111 25  10 15 

Voorziening data financieel systeem 25  25     

Regiofonds 48   48   48 

Voorziening instapfee goodwill BsGW 271  271     

Voorziening ingroei personeel BsGW 703  460 243  243  

Voorziening overdracht  voorm. .personeel 394  202 192  192  

Voorziening voormalig personeel GBRD 210  39 171   39 132 

Totale voorzieningen 3.258  1.133 2.125  1.930 195 

 

De voorziening financiële arrangementen dekt de verplichtingen die op basis van het Sociaal Plan zijn aangegaan 

met 2 (ex)-medewerkers met en vaste aanstelling in het kader van de transitie van het Parkstadbureau.  

Uit het regiofonds worden de meerjarige verplichtingen gedekt, die – conform Verdeelbesluiten van de 

Parkstadraad – zijn aangegaan door het Parkstadbestuur. In 2017 zijn naar verwachting de lopende 

verplichtingen afgewikkeld. Voor het Regiofonds wordt een positief eindsaldo voorzien van € 48.000. Dit saldo zal 

worden bestemd bij de afronding van het regiofonds in 2017. 

De voorziening voormalig personeel GBRD loopt tot de afwikkeling van WW-verplichtingen in 2021.  

 

.  
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Paragraaf 2: Risico’s en risicomanagement 

Dat de deelnemende gemeenten uiteindelijk risicodrager zijn voor de continuïteit van het Regiobureau ontslaat 

het regiobureau niet van de plicht tot een adequaat risicomanagement. Risicomanagement handelt over het 

rationeel beheersen van de risico’s. Voorwaarde daarvoor is het op systematische wijze inzicht verkrijgen in de 

risico’s die het regiobureau loopt: de risicoanalyse.  

 

De Risiconotitie die op 19 december 2011 door de Parkstadraad is goedgekeurd en is leidraad voor het 

risicomanagement. De volgende risico’s hebben in het risicomanagement bijzondere aandacht: 

1. EFRO  

2. Transitie- en frictiekosten 

3. Afbouw kerntaken en resterende niet-kerntaken 

4. Desintegratie GBRD en afspraken overdracht BsGW 

 

EFRO-Risicofonds 

Het EFRO-risicofonds wordt namens de risicopartners Provincie Limburg, Parkstad en Sittard-Geleen beheerd 

door Parkstad. Vermoedelijk zal het Risicofonds uiteindelijk met een voordelig resultaat kunnen worden 

afgesloten. Het te verdelen bedrag kan definitief worden vastgesteld nadat alle financiële verrekeningen en 

eindafrekeningen door Parkstad zijn uitgevoerd en in het risicofonds verwerkt. De verwachting is dat dit in 2016 

zijn beslag zal krijgen.  Het uiteindelijke resultaat wordt verdeeld tussen Streekgewest Westelijke Mijnstreek 

(gemeente Sittard-Geleen; 40%) en Stadsregio Parkstad (60%).  

 

Transitie- en frictiekosten 

Het Regiobureau is in 2015 in afgeslankte vorm verder gegaan.  De huidige formatie bedraagt 10,1 fte. De 

bezetting is 1,55 fte hoger vanwege: 

o Het uitvoeren van taken in verband met de flexibele schil, i.c. AG Charlemagne (0,5 fte); 

o De inzet van 0,5 fte op detacheringsbasis voor IBA; 

o Het nog niet realiseren van de overgang van werk naar werk van 1 medewerker bedrijfsvoering (0,55 fte).  

 
Na 2016 zullen er uit hoofde van de transitie nog frictiekosten gemaakt worden. Te verwachten kosten zijn: 

 Salarisgaranties conform het Sociaal Plan. Deze kosten voor medewerkers in dienst van Parkstad worden voor 

de periode 2017-2028 geraamd op € 225.000. Dit is het maximale risico, indien geen van deze medewerkers 

vertrekt voordat de pensioengerechtigde leeftijd.  

 Mogelijke salaris- en begeleidingskosten van de (boventallige) medewerker bedrijfsvoering (0,55 fte). De 

kosten worden met ingang van 2017 geraamd op maximaal € 75.000.  

Het totaal van deze te verwachten frictiekosten met ingang van 2017 bedraagt € 300.000.  

 

Daarnaast zijn er nog de volgende risico’s: 

 Buiten de kernformatie wordt 1 fte bezetting gedekt uit de flexibele schil (0,5 fte) en via detachering bij IBA 

(0,5 fte). Als deze dekking zou wegvallen komen de kosten ten laste van Parkstad. De jaarlijkse loonkosten 

bedragen € 65.000. Indien dit risico zich zou manifesteren moeten activiteiten worden ondernomen om de 

dan ontstane boventalligheid ongedaan te maken. Voor de afdekking van dit risico is het aan te bevelen een 

bedrag van 2x de jaarlijkse kosten te reserveren (€ 130.000). 

 

Totaal dient rekening te worden gehouden met een mogelijk beroep op frictiekosten na 2016 van € 430.000. 

Voor de dekking daarvan wordt een beroep gedaan op de nog beschikbare frictiekostenreserves, die tot en met 

2016 zijn opgebouwd.  

 

Afbouw werkzaamheden en niet kerntaken 
Voor de afbouw van niet kerntaken zal voor het laatst in 2017 een beroep worden gedaan op de beschikbare 

frictiekostenreserves. De kosten hiervan worden voor 2017 geraamd op € 75.000, die ten laste komen van de 

gereserveerde frictiekostenbudgetten.  

GBRD 
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Met de overgang van de belastingen en de WOZ van de GBRD naar de BsGW werden budgetten vastgesteld voor 

de tijdelijke kosten die hiermee samenhangen: 
 Desintegratiekosten   €    707.000 
 Tijdelijke kosten BsGW  € 3.826.000 
 Frictiekosten    € 5.435.000 

     Totaal   € 9.968.000 

 

Deze bedragen zijn in de meerjarenramingen evenredig verdeeld over de 2014-2017. De feitelijke uitgaven zijn in 

het begin van deze periode hoger dan aan het eind van de periode, waardoor er per jaar afwijkingen ontstaan die 

elkaar uiteindelijk compenseren.  

Met de oprichting van Het Gegevenshuis en de daarmee gepaard gaande overgang van taken, contracten, 

budgetten en personeel per 1-7-2015, is het laatste restant van de GBRD als onderdeel van de Stadsregio 

Parkstad Limburg opgeheven. Per 1-7-2015 resteert voor Parkstad enkel de afwikkeling van de tijdelijke kosten 

en de daarbij behorende budgetten. Eind 2017 zou de afwikkeling dienen te zijn voltooid, zodat in 2018 de 

eindbalans kan worden opgemaakt. De risico’s daarbij concentreren zich op de frictiekosten:  
 Het is mogelijk dat de instroom van ex-GBRD medewerkers op toekomstige vacatures achterblijft bij de 

prognose. GBRD betaalt de salarissen van deze bij BsGW geplaatste medewerkers tot zij instromen op een 
vacature. Voor de berekening van dit risico is uitgegaan van de aanname dat jaarlijks gemiddeld 2,5% aan 
formatie uitstroomt bij BsGW door natuurlijk verloop. In totaal is hiervoor een bedrag in het frictiebudget 
opgenomen van € 1.459.000.  

 Bovendien is door BsGW is tot nu toe geen instroom gemeld, terwijl er wel uitstroom van regulier personeel 
heeft plaatsgevonden. Met BsGW loopt dan ook een discussie over de uitvoering van de afspraken. Het wordt 
niet uitgesloten dat er extra kosten moeten worden gemaakt om BsGW te bewegen te handelen conform de 
gemaakte afspraken. 

 Er is nog één zaak betreffende beëindiging dienstverband aanhangig bij de rechtbank. Het gaat hierbij om een 
ontslag wegens ernstig plichtsverzuim (het bij herhaling weigeren van een aangeboden geschikte functie). Er 
is hiervoor géén aparte risicobuffer opgenomen. De aanname is dat de rechter het ontslag zal honoreren. 

 Het risico van WW-verplichting van een werknemer die voor 2013 werd ontslagen waarop de na-wettelijke 
WW van toepassing is. In de begroting van de GBRD werd dit risico opgevangen door het niet invullen van 
vacatures. Nu er geen reguliere GBRD-posten meer zijn, zal dit onderdeel uitmaken van de tijdelijke kosten 
GBRD. Het risico is dat deze werknemer geen werk vindt en dat de Stadsregio tot maximaal mei 2021 aan het 
UWV de WW-uitkering moet vergoeden. Het maximale risico tot 2021 bedraagt € 227.000. Hiervoor is en 
voorziening gevormd. 

Voor de dekking van de drie eerstgenoemde risico’s is binnen het frictiebudget een extra buffer opgenomen van 

€ 673.000. 
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Paragraaf 3: Financiering  

Voor de inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale overheden zijn kaders gesteld in de wet 

Financiering Decentrale Overheden (FIDO). Onder de treasuryfunctie vallen onder andere het 

geldstromenbeheer, het saldobeheer, liquiditeitsbeheer, financiering, uitzetting van gelden en renterisicobeheer. 

Parkstad heeft twee instrumenten op het gebied van treasury, te weten het treasurystatuut en de 

financieringsparagraaf in de begroting, de bestuursrapportages en het jaarverslag. In het treasurystatuut zijn 

uitgangspunten en kaders opgenomen ten aanzien van het risicobeheer inzake uitgezette gelden, het 

renterisicobeheer, het koersrisicobeheer, het kredietrisicobeheer, het intern liquiditeitsbeheer en het 

valutarisicobeheer. Vanaf eind 2013 is door het rijk het Schatkistbankieren ingevoerd, dat als wetswijziging in de 

wet FIDO is opgenomen. Met de gevolgen van het Schatkistbankieren dient rekening te worden gehouden bij 

financieringsvraagstukken van de lokale overheid. 

 

Kasgeldlimiet 

De kasgeldlimiet is de norm, gesteld in de Wet Fido, voor het maximum bedrag waarmee de Stadsregio de 

bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,2 % van het 

begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming, dus met uitzondering van stortingen in reserves.  

 

Berekening Kasgeldlimiet  2017 

Omvang begroting 2017 5,0 miljoen 

Toegestane kasgeldlimiet % 8,2 % 

Toegestane kasgeldlimiet 2017 410.000 

 

Gelet op de liquiditeitspositie van Parkstad zal naar verwachting geen beroep worden gedaan op 

kasgeldfinanciering. 

In bijlage 1 is in het kader van de bepalingen in de Wet Financiering Decentrale Overheden de toetsing van de 

kasgeldlimiet in 2015 (per kwartaal) opgenomen.  

 

Renterisiconorm 

De renterisiconorm beoogt het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente en de daarmee 

samenhangende rentelasten. Een rentelast kan stijgen bij herfinanciering of renteherziening van een lening. In de 

periode van 2017 tot en met 2020 wordt geen renteherziening of herfinanciering van lopende leningen 

verwacht. Parkstad zal in 2017 en de daaropvolgende jaren de renterisiconorm dus niet overschrijden. 

De vaste schuld van Parkstad heeft uitsluitend betrekking op de voorfinanciering van de Buitenring. De omvang 

van de lening is per 1-1-2017 € 3,9 miljoen en daalt in de periode tot ultimo 2020 tot ruim € 2.9 miljoen. De 

renterisiconorm wordt berekend over de vaste schuld. 

 

Berekening Renterisiconorm  1 -1-2017 

Stand van de vaste schuld per 1-1-2017 3,9 miljoen 

Renterisiconorm in % 20 % 

Renterisiconorm 2017  784.099 

 

Gelet op het feit dat in 2017 geen sprake is van herfinanciering of renteherziening is de renterisiconorm voor 

Parkstad louter van theoretisch belang. 

 

Schatkistbankieren 

Vanwege het Schatkistbankieren is het tijdelijk tegen rente uitzetten van overtollige middelen niet mogelijk. 

Voordelige financieringsresultaten als gevolg van tijdelijke overliquiditeit zijn daardoor nagenoeg uitgesloten. 

Alle liquide middelen worden dagelijks door de Schatkist afgeroomd en de renteopbrengst van een eventueel 

‘spaarsaldo ’bij de schatkist is vooralsnog nagenoeg nihil. De maximaal toegestane liquiditeit op de eigen 

rekening van Parkstad in 2017 is als gevolg van de regels van het Schatkistbankieren € 250.000. Een dergelijk 

bedrag is nodig voor het reguliere betalingsverkeer en kan niet rentedragend worden uitgezet. Het prudent 

beleid met betrekking tot uitzettingen, zoals is opgenomen in het treasurystatuut, bestaat daardoor voortaan uit 

het uitvoeren van het Schatkistbankieren. In 2017 zullen financiële middelen in relatie tot de besluitvorming over 
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(de financiering van) projecten passend binnen het Regiofonds en het transformatiefonds via de Schatkist 

moeten worden afgeroepen. 
 
EMU-Saldo 
Conform artikel 19 van het BBV dient een gemeenschappelijke regeling in de begroting een presentatie te geven 
van het EMU-saldo. Het EMU-saldo (begrotingssaldo) is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de 
overheid (de Rijksoverheid, sociale fondsen en de decentrale overheden) van een bepaald land in een bepaald 
jaar. Er kan een tekort of een overschot op de begroting zijn. Decentrale overheden dienen het EMU-saldo te 
berekenen, zodat op macro niveau het EMU saldo voor Nederland kan worden bepaald. Het EMU saldo van de 
Stadsregio Parkstad Limburg voor de begroting 2017 is in het volgende overzicht berekend. 
 

 EMU Saldo (bedragen x € 1.000) 2016 2017 2018 

1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit 
reserves (zie BBV, artikel 17). 

232 241 251 

+2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie. 0 0 240 

+3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de 
exploitatie. 

1.170 0 0 

-4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans 
worden geactiveerd. 

0 0 0 

+5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese 
Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn 
verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4. 

0 0 0 

+6 Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa 
(tegen verkoopprijs), voor zover niet op de exploitatie 
verantwoord. 

0 0 0 

-7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp 
maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de 
exploitatie staan). 

0 0 0 

+8 Baten bouwgrondexploitatie (niet op de exploitatie 
verantwoord). 

0 0 0 

-9 Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze 
transacties met derden betreffen. 

1.170 0 0 

-10 Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder 
post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten 
laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) 
worden gebracht en die nog niet vallen onder één van 
bovenstaande posten). 

0 0 0 

-11 Verkoop van effecten (verwachte boekwinst). 0 0 0 

 Berekend EMU saldo 232 241 491 
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Besluit 
 
Het Algemeen bestuur van Stadsregio Parkstad Limburg  

 

gezien het voorstel van het Dagelijks bestuur; 

 

gelet op het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg in samenhang 

met Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Gemeentewet; 

 

 

 

besluit: 

 

 

De begroting 2017 en de meerjarenramingen 2018-2020 van de Stadsregio Parkstad Limburg vast te 

stellen. 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 15 juni 2016.  
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Bijlage 1  Toetsing kasgeldlimiet in 2015 per 

kwartaal     

       

Kasgeldlimiet       

Omvang begroting per 1 januari 2015   8.106      

Kasgeldlimiet in procenten van de grondslag  8,20%      

Kasgeldlimiet in bedrag      665      

     (Bedragen x EUR 1.000) 

Omschrijving 
  
  

Budget Realisatie 

Jaar 
Kwartaal 

Jaar 1:  
jan-mrt 

2:  
apr-jun 

3:  
jul-sep 

4:  
okt-dec 

Vlottende schuld             

Opgenomen gelden < 1 jaar     0 0 0 

Schuld in rekening-courant   2.295 1.074 945 1.752 1.752 

Gestorte gelden door derden < 1 jaar   0 0 0 0 0 

Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld   0 0 0 0 0 

Totaal vlottende schuld 0 2.295 1.074 945 1.752 1.752 

              

Vlottende middelen             

Uitgeleende gelden < 1 jaar   0 0 0 0 0 

Contante gelden in kas   0 0 0 0 0 

Tegoeden in rekening-courant    17.788 15.684 16.899        16.951   16.951 

Overige uitstaande gelden < 1 jaar   0 0 0 0 0 

Totaal vlottende middelen 0 17.788 15.684 16.899 16.951 16.951 

              

Toets kasgeldlimiet             

Totaal netto vlottende schuld 0 -15.493 -14.610 -15.954 -15.199 -15.199 

Toegestane kasgeldlimiet 665 665 665 665 665 665 

Ruimte (+) / Overschrijding (-) 665 16.158 15.275 16.619 15.864 15.864 
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Bijlage 2  Lijst van Afkortingen  
AB    Algemeen bestuur 

AG    Arbeitsgemeinschaft 

BAG    Basisregistraties Adressen en Gebouwen 

BBV    Besluit Begroting en Verantwoording 

BC    Bestuurscommissie 

BDU    Brede Doeluitkering 

BIHTS   Building Integrated High Tech Systems 

BNG    Bank Nederlandse Gemeenten 

BsGW   Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen 

BTM    Stichting Bedrijventerreinmanagement 

BTW    Belasting Toegevoegde Waarde 

BV    Besloten Vennootschap 

BZK    Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

DB    Dagelijks bestuur 

EFRO   Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 

EGTS   Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking 

EU    Europese unie 

EZ    Ministerie van Economische Zaken 

FIDO    Wet Financiering Decentrale Overheden 

GBRD   Gemeenschappelijke Belasting- en Registratie Dienst 

GEO    Geometrie 

GR    Gemeenschappelijke regeling 

IBA    Internationale Bau Ausstellung 

ICT    Informatie en communicatie technologie 

KOA    Kennis Onderwijs en Arbeidsmarkt 

LED     Limburg Economic Development 

LIOF    Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij 

MKB    Midden- en kleinbedrijf 

NEIMED   Nederlands Kennis Instituut Maatschappelijke Effecten Demografische Krimp 

NWW   Nature Wonder World 

PALET   Parkstad Limburg Energie Transitie 

PIOFA   Personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën en algemene zaken 

POL    Provinciaal Omgevingsplan Limburg 

PROVADA  Professionele Vastgoed Dagen 

PSL    Parkstad Limburg 

RCE    Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed   

ROCK   Regions of Connected Knowledge 

ROW   Regionaal Overlegplatform Wonen 

RvS    Raad van State 

RVVP   Regionaal Verkeer- en Vervoer Plan 

RWTH   Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule 

SiSa    Single information Single audit 

TIGER   Touristische Inwertsetzung der grenzüberschreitenden europäischen Region 

VNG    Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

VVV    Vereniging voor Vreemdelingenverkeer 

WNT   Wet Normering Topinkomens 

WVO   Winkelvloeroppervlakte 

ZAB    Zukunft Arbeit Beruf 


