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1. Kernagenda en speerpunten 2017
De uitgangspunten voor de regionale samenwerking binnen de Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio
Parkstad zijn vastgelegd in de besluitvorming door de raden van de acht deelnemende gemeenten op 28
oktober 2013. Deze uitgangspunten betreffen de kernagenda, de bestuurlijke inrichting, het Regiobureau en de
met deze samenwerking samenhangende financiën. De samenwerking verloopt via twee sporen, namelijk via
de kernsamenwerking en via de flexibele samenwerking (flexibele schil), waarmee uiting wordt 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. Thema’s worden tot de
kernagenda gerekend indien alle acht gemeenten daartoe besluiten en als het thema daadwerkelijk wordt
bestempeld als kernthema. Indien aan deze laatste voorwaarde niet wordt voldaan is het thema onderwerp
voor de keuze agenda met acht deelnemende gemeenten. Het jaarplan 2017 gaat uit van de kernagenda en de
keuze agenda.
In de regionale samenwerking is er een cruciale rol weggelegd voor de vier bestuurscommissies,
samengesteld uit de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten. De bestuurscommissies zijn
gegroepeerd rondom de vier kernthema’s:
 Wonen en herstructurering
 Ruimte
 Mobiliteit
 Economie en toerisme
De thema’s en taakvelden zijn schematisch opgenomen in bijlage 1. Naast de taken en bevoegdheden van de
bestuurscommissies heeft het dagelijks bestuur taken op het terrein van regionale samenwerking (organisatie
van de bestuurlijke samenwerking in Parkstadverband (Governance)), regio- en grensoverschrijdende
samenwerking, regiobijdragen, verdeling van middelen en bedrijfsvoering.
In juni/juli 2016 is in opdracht van het Dagelijks Bestuur een tussenevaluatie van de transitie naar 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. De evaluatie richtte zich op de afgelopen twee jaren. Aan de
tussenevaluatie zijn nog geen conclusies verboden door het Dagelijks Bestuur.
Uit de evaluatie is in ieder geval gebleken, dat de nieuwe vorm van samenwerken in de volle breedte als een
succes wordt ervaren. Deze samenwerkingsvorm met bestuurscommissies wordt gekenmerkt als daadkrachtig
en doortastend. De kaders worden daarbij goed bewaakt. Dit is een verbetering ten opzichte van de situatie
met besluitvorming door de Parkstadraad. Een belangrijk aandachtspunt dat naar voren kwam in de
tussenevaluatie was dat de integrale afstemming tussen de bestuurscommissies werd gemist. Zowel bestuurlijk
als ambtelijk heeft dit de aandacht. Het proces rondom de inzet van de krimpgelden is daar een voorbeeld van.
Ook in de voorbereiding van dit jaarplan heeft dit uitdrukkelijk de aandacht gekregen. Palet, de
intergemeentelijke structuurvisie en het speerpunt samenwerken zijn hiervan expliciete voorbeelden.
Parkstad is binnen de kerntaken op een groot aantal terreinen actief is. Deze ambities komen voort uit wat de
gemeenten van Parkstad vragen om regionaal zaken op te pakken en te ontwikkelen. Daarbinnen is sprake van
een beperkt aantal speerpunten, die – gelet op de beperkte middelen en personele capaciteit - in de uitvoering
van 2017 prioriteit hebben. Die prioriteiten zijn in belangrijke mate een voortzetting van de speerpunten van
2016 en de Ontwikkelagenda Parkstad, die op 3 maart 2015 door de 8 colleges is vastgesteld.
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1. PALET
BC Ruimte

2. Intergemeentelijke
Structuurvisie
BC Ruimte

3. Duurzame mobiliteit
BC Mobiliteit

4. Leisure
BC Economie en
Toerisme

5. Retail
BC Economie en
Toerisme

6. Woonvisie,
Woningmarktprogrammering en
Prestatieafspraken
BC Wonen en
Herstructurering

Speerpunten Speerpunten jaarplan 2017 jaarplan 2017
Op basis van het kaderstellende PALET-beleid is in de periode najaar 2015 t/m
voorjaar 2016 door de PALET-Broedkamer het Regionaal Uitvoeringsprogramma
PALET 3.0 opgesteld. In het regionale deel zijn regionale samenwerking, efficiënt
werken en het creëren van massa binnen projecten speerpunten. Dit reikt verder
dan alleen het thema Ruimte: Wonen (aanpak verduurzaming particuliere
woningvoorraad, VvE’s, sociale woningvoorraad, Zonnepanelenproject), Publieke
Dienstverlening (Scholen, Zorginstellingen, Gemeentelijk Vastgoed, LEDverlichting), Commerciële Dienstverlening (energiebesparing en –opwekking bij
bedrijven), Verkeer en Vervoer (E-Mobiliteit) en gebiedgebonden ontwikkelingen
(ruimtelijk afwegingskader, windvisie, warmtevisie, zonneweides.
Om de voortgang van PALET 3.0 aan te jagen en in te richten zijn Thematafels
ingericht. We willen via pilots of voorbeeldprojecten de Thematafels tot 2020 de
stap naar de grootschaligere implementatie laten maken. Dit is cruciaal voor het
slagen van het uitvoeringsprogramma en het opstarten van de gehele
energietransitie in de regio.
In 2017 treffen we voorbereidingen om samenwerkende gemeenten juridisch
instrumentarium aan te bieden om integraal (i.p.v. sectoraal) en op regionaal
schaalniveau (vanwege het gemeentegrens overstijgende karakter van de
problematiek en opgaven) te kunnen sturen op ruimtelijke ontwikkelingen en
programma’s. (Toekomstige) bouwstenen daarin zullen zijn de structuurvisie
wonen Zuid-Limburg, structuurvisie ruimtelijk-economische thema’s Zuid-Limburg,
Retailstructuurvisie Parkstad, PALET en het in 2017 te organiseren Festival van de
Toekomst).
We stimuleren het openbaar vervoer (onder andere intercity Aken/Keulen en
verbetering haltes), het creëren van fietsroutes en het werken aan fietspromotie,
het instellen van een elektrische busverbinding tussen Heerlen en Aken
(Charlemagnebus) en het in gebruik nemen van een station van Velocity bij de
studentenhuisvesting in Kerkrade om zo deze studenten toegang te verschaffen
tot dit Akense systeem van elektrisch deelfietsen. Coördinatie van Duurzame
Mobiliteit vindt plaats vanuit de PALET thematafel Mobiliteit.
Met gemeenten, provincie en overige partners werken we aan de actualisering
van het beleid en de programmering voor de identiteit van de toeristische regio en
als basis voor nieuwe ontwikkelingen. Parkstad zal in 2017 tevens participeren in
het opstellen van een visie voor de POL uitwerking Vrije Tijdseconomie ZuidLimburg (VTE ZL).
In 2017 zullen we op basis van de geactualiseerde Retailstructuurvisie (2016-2025)
een Uitvoeringsprogramma Retail vorm geven, waarin ten minste aan de orde
komen: herstructurering supermarkten, geografische afbakening van
winkelgebieden (idem POL-traject), toekomstperspectief en ontwikkel- of
transformatieopgave van winkelgebieden, aanpak van plancapaciteit, structureel
overleg met de markt, afspraken over regionale afstemming van initiatieven
inclusief de rol van de retailadviescommissie, het uitvoeren van pilots en de inzet
van publiekrechtelijk en privaatrechtelijk instrumentarium, monitoring.
De herziene woningwet is per 1 juli 2015 in werking getreden. De nieuwe
wetgeving zorgt voor een nieuwe verhouding tussen gemeente,
huurderbelangenverenigingen en woningcorporaties. Bovendien zijn in de
afgelopen jaren de verhoudingen op de woningmarkt in Parkstad gewijzigd. In het
verlengde hiervan is een nieuwe regionale woonvisie met voor elke gemeente een
lokale uitwerking opgesteld. Die visie heeft betrekking op het geheel van
volkshuisvestingsvraagstukken, waaronder sociale huur. Daarnaast is op ZuidLimburgse schaal de Structuur Visie Wonen Zuid-Limburg vastgesteld, die van
invloed is op de regionale en lokale kaders en uitvoering en op onder meer de
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7. Aanpak Particulier
Bezit
BC Wonen en
Herstructurering
8. Inzet krimpgelden
Bestuurscommissies
en Dagelijks bestuur
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woningmarktprogrammering. Doordat er nieuw beleid is, moet die
Woningmarktprogrammering in 2017 worden bijgesteld en geactualiseerd. In het
eerste kwartaal van 2017 worden gestart met de voorbereidingen. Besluitvorming
is voorzien in het vierde kwartaal. Daarnaast vinden in het voorjaar weer
biedingen voor 2018 door woningcorporaties plaats. De woonvisie en de
biedingen moeten worden vertaald in regionale prestatieafspraken met
corporaties. Hiervoor moet een proces worden opgestart dat ook de komende
jaren kan dienen om tot afspraken te komen. Daarbij zal ook de verbreding vanuit
wonen naar het taakveld zorg en welzijn in ieder geval qua afstemming stevig
moeten worden aangezet.
In 2015 is de opschaling van de Aanpak Particulier Bezit ingezet en is de
Stuurgroep Aanpak Particulier Bezit geformeerd. Deze heeft als doel te komen tot
een samenhangend regionaal programma voor de aanpak van Particulier Bezit.
2016 stond in het teken van doorontwikkeling. In 2017 wordt het programma
verder uitgebreid in vinden de eerste uitvoeringsprojecten plaats.
Met ingang van 2016 krijgen de Parkstadgemeenten 5 jaar lang € 3,9 miljoen per
jaar uitgekeerd op basis van de decentralisatie uitkering bevolkingsdaling. In
Parkstadverband is besloten hiervan € 2.933.000 per jaar (75%) regionaal in te
zetten. Via het voorstel tot 1e begrotingswijziging 2017 worden de middelen
toegevoegd aan de Parkstadbegroting.
Ten aanzien van de programmering van de inzet van deze middelen zijn in juli
procesafspraken vastgelegd. In oktober zijn door het DB - gelet op het advies van
de bestuurscommissies – financiële middelen toegewezen aan projecten uit de
eerste tranche (2016). De besluitvorming over de aanwending van dit regionale
vindt plaats op basis van de gezamenlijke opgave en ontwikkelagenda.
In 2017 zal opnieuw in samenspraak met de Bestuurscommissies de selectie
plaatsvinden van projecten die in aanmerking komen voor financiering uit de
krimpgelden. De criteria hiervoor zijn:
1. Er moet sprake zijn van cofinanciering (bij voorkeur een schriftelijke
toezegging, maar minimaal een concreet ingediende aanvraag) en een
multiplier van minimaal 2;
2. Het project moet regionale (dan wel lokaal cruciale) betekenis hebben en
krimp gerelateerd zijn, passend binnen de thema’s economische
structuurversterking en herstructurering, met de nadruk op herstructurering;
zoals verwoord in het Regioprogramma en de Ontwikkelagenda;
3. Het project moet uitvoeringsgericht/-gereed zijn (binnen één jaar na
toekenning financiële bijdrage moet met de feitelijke uitvoering worden
gestart).
Getracht wordt voor de projecten die met deze middelen worden uitgevoerd via
cofinanciering de beschikbare middelen te verdubbelen.
De voorstellen worden besproken in de bestuurscommissies van 23 maart en
daarna ter besluitvorming doorgeleid naar het Dagelijks Bestuur.

9. Regiobranding

10. Samenwerking
Bestuurscommissies
en Dagelijks bestuur

Regiobranding is in 2016 ingebed in de activiteiten als follow up op de toekenning
van de WTTC Award. Deze activiteiten lopen door tot in het voorjaar 2017.
Het idee is om aansluitend daarop aan het DB een voorstel voor te leggen of en
hoe verder zou kunnen worden gegaan met regiobranding. In afwachting daarvan
is voor regiobranding een p.m. raming opgenomen.
In en buiten Parkstad wordt op talrijke gebieden samengewerkt. Binnen Parkstad
is de programma overstijgende samenwerking te zien bij activiteiten als Palet en
de intergemeentelijke structuurvisie.
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Buiten Parkstad wordt met name samengewerkt met IBA, in Zuid-Limburg verband
en via grensoverschrijdende activiteiten. Concrete samenwerkingsprojecten zijn
het Festival van de Toekomst en de gebiedsontwikkeling Kerkrade-West
Voor de uitvoering van het Jaarplan 2017 is in de vorm van het werkbudget € 850.000 beschikbaar:
1. Het in de begroting 2017 opgenomen bedrag voor werkbudget ad € 500.000.
2. De in 2016 niet bestemde middelen van de werkbudgetten van de bestuurscommissies en het dagelijks
bestuur. Bij de vaststelling van de bestuursrapportage 2016 is besloten deze middelen via een reserve
werkbudgetten in het daaropvolgende jaar in te zetten aan de hand van het jaarplan. Het niet bestede
bedrag zal naar verwachting uitkomen op € 350.000. Dit is het restant van de incidentele
programmagelden van voor de transitie van Parkstad (totaal was dat in 2014 € 1,6 miljoen).
Substantieel zijn de middelen van het regionale deel (€ 2.930.000 per jaar) van de decentralisatie uitkering
bevolkingsdaling gedurende de periode 2016-2020. De tranche 2017 wordt via de 1e begrotingswijziging 2017
toegevoegd aan de begroting van Parkstad. Zoals bij de sperpunten vermeld zal – net als in 2016 - in 2017 in
samenspraak met de Bestuurscommissies de selectie plaatsvinden van projecten die in aanmerking komen
voor financiering uit de krimpgelden.
Naast de vrij te bestemmen werkbudgetten is er nog een aantal budgetten, waaraan een specifieke
bestedingsrichting is gekoppeld:
- Flexibele Schil AG Charlemagne: € 50.000
- Regionale Initiatieven:
€ 947.000
- BDU:
p.m.
- De door de gemeenten beschikbaar gestelde middelen voor de administratieve uitvoering van het
zonnepanelenproject (€ 452.250), waarvoor door Parkstad een administratieve eenheid wordt ingericht.
Ook deze middelen en de besteding ervan worden via de 1e begrotingswijziging 2017 toegevoegd aan de
begroting 2017 van Parkstad.
- Bijdragen derden in projecten, zoals voor het Festival van de Toekomst, Streetwise, Supermarktdossier en
REFORM. Deze bijdragen en de kosten worden – voor zover ze betrekking hebben op 2017 - via een
tussentijdse begrotingswijziging toegevoegd aan de begroting van Parkstad.
In hoofdstuk 2 (kernthema’s van de bestuurscommissies) en hoofdstuk 3 (bestuur en samenwerking)) wordt
aangegeven welke kernactiviteiten in 2017 zijn gepland en in welke mate er en beroep wordt gedaan op het
werkbudget 2017. In onderstaande tabel zijn de voornemens van de bestuurscommissies en het dagelijks
bestuur in financiële zin samengevat.
Benodigd budget geplande activiteiten 2017
Bedragen x € 1.000
 Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering
220
 Bestuurscommissie Ruimte
125
 Bestuurscommissie Mobiliteit
125
 Bestuurscommissie Economie en Toerisme
250
 Dagelijks Bestuur
130
Totaal voornemens 2017
850
De financiële vertaling van de ambities van de bestuurscommissies en het dagelijks bestuur in 2017 ad
€ 850.000 kunnen volledig gedekt worden uit het beschikbare werkbudget. Hierbij dienen de volgende
kanttekeningen te worden gemaakt:
1. Lobby.
Deze activiteit geniet – zoals ook blijkt uit de tussenevaluatie van de kerntaken – brede steun, ondanks het
feit dat deze activiteit in eerste instantie in 2013 niet langer deel uitmaakte van de kerntaken. Voor de
uitvoering van deze taak (die samen met de gemeente Heerlen wordt uitgevoerd op fifty-fifty basis) is een
extra budget nodig van € 40.000.
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Structurele dekking voor deze activiteit is er niet. De afgelopen 2 jaren is hiervoor incidentele dekking
gevonden. Ook voor 2017 wordt uitgegaan van incidentele dekking ten laste van de frictiegelden.
Concreet betekent dit dat via de 1e begrotingswijziging 2017 een bedrag van € 40.000 voor lobby wordt
toegevoegd aan het werkbudget van het DB en dat dit bedrag wordt onttrokken aan de reserve
frictiegelden
2. Communicatie, promotie en acquisitie, ondersteuning regiodagen en raadsinformatie.
Hiervoor geldt hetzelfde als voor lobby. Er is brede steun en de afgelopen 2 jaren is voor deze structurele
activiteiten incidentele dekking gevonden. De kosten bedragen € 85.000 per jaar (1 fte).
In afwachting van een structurele oplossing, die aan de orde komt in het kader van de begroting 2018,
wordt in 2017 een bedrag van € 85.000 toegevoegd aan het budget voor de kernformatie en incidenteel
gedekt uit de reserve frictiegelden.
3. Regiobranding
Regiobranding is in 2016 ingebed in de activiteiten als follow up op de toekenning van de WTTC Award.
Deze activiteiten lopen door tot in het voorjaar 2017.
Het idee is om aansluitend daarop aan het DB een voorstel voor te leggen of en hoe verder zou kunnen
worden gegaan met regiobranding. In afwachting daarvan is voor regiobranding een p.m. raming
opgenomen.
Met de incidentele inzet van de frictiegelden wordt een aantal activiteiten verband houdende met lobby,
communicatie, promotie en binding met colleges en raad (dit zijn activiteiten die in eerste instantie in 2013 niet
meer tot de kerntaken werden gerekend dan wel waarvan het idee was dat ze door de gemeenten zouden
worden overgenomen) ook in 2017 gewaarborgd en bovendien wordt in 2017 ook met behulp van de
frictiegelden (zie onderdeel bedrijfsvoering) er ruimte vrijgemaakt om “oude” taken zorgvuldig af te bouwen.
Wat daarnaast nog speelt is dat voor de uitvoering van de kernthema’s de personele capaciteit danig knelt. Dit
probleem concentreert zich rondom de driedubbelfunctie van secretaris van het bestuur / directeur /
programmamanager economie en toerisme in samenhang met het wegvallen in de afgelopen twee jaren van
jarenlange expertise op het terrein van economie en toerisme. Het blijft daardoor woekeren met als gevaar dat
Parkstad gaat inboeten aan kwaliteit c.q. in onvoldoende mate kan voldoen aan de wensen van de
bestuurscommissies en/of de colleges. Dat is een concreet risico. Bovendien zou dit zeer jammer zijn, zeker
omdat – zoals uit de tussenevaluatie is gebleken – er grote waardering is voor hetgeen door het regiobureau
wordt gepresteerd.
Een oplossing voor deze onevenwichtigheid tussen taken en capaciteit kan worden gevonden door de
capaciteit uit te breiden met 1,0 fte programmamedewerker, die tevens een aantal inhoudelijke taken van de
programmamanager kan overnemen. In het kader van de begroting 2018 wordt voorgesteld hier invulling aan
te geven, waarbij vooralsnog tot en met 2019 dekking kan worden gevonden in de reserve frictiegelden.
Indien daartoe bij de begroting 2018 wordt besloten kan hieraan vanaf medio 2017 invulling worden gegeven
door ook in 2017 incidenteel middelen in te zetten. Dit zal dan aan de orde komen bij de bestuursrapportage
2017.
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2. Kernthema’s
2.1 Wonen en Herstructurering
De belangrijkste opdracht van de bestuurscommissie Wonen en Herstructurering is het terugbrengen van
balans op de woningmarkt, zowel kwantitatief als kwalitatief. De afgelopen bestuursperioden is met het
vaststellen van de Structuurvisie Wonen sprake van regionaal beleid op het niveau van heel Zuid-Limburg. De
complexiteit op de huidige woningmarkt brengt uitdagingen met zich mee. Met name regelgeving vanuit de
Rijksoverheid heeft regionaal consequenties. De woningcorporaties moeten terug naar hun kerntaken en
tegelijk doen gemeenten op hen een beroep om bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken een bijdrage
te leveren in opgaven waar in de ogen van het Rijk marktpartijen een rol zouden moeten spelen, maar deze
marktpartijen niet leveren.
Voor Parkstad Limburg zijn de meest belangrijke ontwikkelingen op de woningmarkt:
 Een tijdelijke, maar toenemende vraag naar huurwoningen (zowel sociaal als vrijehuursector)
Deze vraag wordt o.a. veroorzaakt door het klimaat op de woningmarkt en de flexibilisering van de
arbeidsmarkt. De taakstelling van gemeenten op het gebied van huisvesting van statushouders komt ook in
de huursector terecht. Deze laatste ontwikkeling geeft de laatste jaren een extra onvoorziene druk op de
sociale woningvoorraad. De concurrentie tussen doelgroepen binnen de sociale huursector bij
onvoldoende sociale huurwoningen leidt tot bestuurlijke spreidingsvraagstukken.
 Verschuiving van de leegstand van de sociale woningvoorraad naar de particuliere woningvoorraad.
Binnen de huursector ligt er -weliswaar hier en daar getemporiseerd- nog steeds een transformatie opgave.
Er moet blijvend worden ingezet op de leegstand op korte, middellange en lange termijn. Het accent van de
transformatieopgave ligt ook in 2017 echter voornamelijk in het particuliere deel van de woningmarkt.
 Extramuralisering in de zorgsector
Door het rijk wordt erop ingezet om wonen in zorginstellingen (intramuraal) zoveel mogelijk te vervangen
door wonen in zelfstandige woningen waarin zorg kan worden verleend. Dit treft niet alleen senioren met
een eventuele zorgvraag, maar ook mensen in de geestelijke gezondheidszorg, gehandicapten en jongeren
vanaf 18 jaar met GGZ-begeleiding of met een verblijfsvergunning. De problematiek rond de organisatie van
het huisvesten van kwetsbare doelgroepen wordt in onze regio extra versterkt door de vergrijzing.
 Veranderende regelgeving
De mogelijkheden van woningcorporaties te acteren op de woningmarkt worden beperkt. De opgaven in de
woningmarkt komen hierdoor méér en méér bij andere partijen terecht (o.a. beleggers en marktpartijen). In
2017 moet sterk worden ingezet op de betrokkenheid van deze marktpartijen.
Speerpunten binnen het kernthema Wonen en Herstructurering in 2017:
 Platform-functie
Hoewel lobby in algemene zin niet tot de kernagenda van Parkstad behoort, is dit binnen Wonen en
Herstructurering door de relatief innovatieve aanpak van krimp (in verhouding tot de rest van Nederland)
van de woningmarkt inherent. Door de hoge mate aan vernieuwingen – ook in de aansturing- moet niet
aflatend worden ingezet op het bereiken van draagvlak bij onze partners hierin en in de landelijke politiek.
 Lobby landelijk t.b.v. Parkstad als experimenteerregio in relatie tot de opgaven in Parkstad (samen met
provincie)
 Lobby namens de andere regio’s; in het kader van actieprogramma bevolkingsdaling BZK is Parkstad
trekker. Doelstelling van 2017 is het om het thema van ruimtelijke e.a. verschillen tussen stedelijke
regio’s in Nederland, beter op de agenda te krijgen.
 Lobby gezamenlijke Aanpak Particulier Bezit Zuid-Limburg om de problematiek van het Particulier bezit
op de landelijke agenda te krijgen.
 Lobby DU-Bevolkingsdaling
 Betrekken van stakeholders bij aanpak particulier bezit (o.a. Rijk/NHG/ banken/ marktpartijen)
 Lobby experimenteerstatus voor de huisvesting van niet-EU studenten die studeren in Aken;
 Gezamenlijke aanpak plancapaciteit Zuid-Limburg inclusief monitoring
 Gezamenlijke aanpak Zuid-Limburg doelgroepenhuisvesting

8

 Beleid
Woonvisie, Woningmarktprogrammering en Prestatieafspraken. De herziene woningwet is per 1 juli 2015
in werking getreden. De nieuwe wetgeving zorgt voor een nieuwe verhouding tussen gemeente,
huurderbelangenverenigingen en woningcorporaties. De gemeente moet een volkshuisvestelijk beleid
hebben, waarop woningcorporaties een bod kunnen doen. Deze worden omgezet in (bindende)
prestatieafspraken, waarbij ook huurdersbelangenverenigingen een belangrijke rol hebben. In het
verlengde hiervan is een nieuwe regionale woonvisie opgesteld met voor elke gemeente een lokale
uitwerking. Die Woonvisie heeft niet alleen betrekking op de sociale huursector, maar op de gehele
volkshuisvesting.
Daarnaast is op Zuid-Limburgse schaal de Structuur Visie Wonen Zuid-Limburg vastgesteld, die van invloed
is op de regionale en lokale kaders en uitvoering en op onder meer de woningmarktprogrammering.
Doordat er nieuw beleid is, moet die Woningmarktprogrammering in 2017 worden bijgesteld en
geactualiseerd. Daartoe worden in het eerste kwartaal van 2017 voorbereiden gestart om het in het vierde
kwartaal ter vaststelling voor te leggen. In 2017 vindt aan de hand van de bijgestelde programmering tevens
de afstemming met de woningmarktprogrammeringen van de subregio’s Westelijke Mijnstreek en
Maastricht/Heuvelland plaats.
In 2017 wordt werk gemaakt van Regionale prestatieafspraken en versterking van de samenwerking met
het ROW. In het voorjaar vinden weer de biedingen voor 2018 door woningcorporaties plaats. De woonvisie
en de biedingen moeten worden vertaald in regionale prestatieafspraken met corporaties. Hiervoor moet
een proces worden opgestart dat ook de komende jaren kan dienen om tot die afspraken te komen.
Daarbij zal ook de verbreding vanuit wonen naar het taakveld zorg en welzijn in ieder geval qua afstemming
stevig moeten worden aangezet. Het scheiden van de Wonen en Zorg heeft grote impact op de
uitgangspunten en afwegingen bij de nieuwe woningmarktprogrammering en op de prestatieafspraken en
wordt derhalve integraal meegenomen voor zover het volkshuisvestelijke vraagstukken betreft. Afstemming
op vigerend zorg- en welzijnsbeleid van gemeenten zal moeten plaatsvinden op die onderdelen die niet
door te vertalen zijn binnen Wonen, maar die wel van grote invloed zijn op het functioneren van de
woningmarkt in haar geheel. Binnen de Stuurgroep Wonen en Zorg wordt gewaakt voor de juiste
dwarsverbanden.
 Programmering
In 2015 is de opschaling van de Aanpak Particulier Bezit ingezet. Een Stuurgroep Aanpak Particulier Bezit
heeft als doel om te komen tot een samenhangend regionaal programma voor de aanpak van Particulier
Bezit in Parkstad Limburg. Dit programma heeft ook in 2017 hoogste prioriteit. 2016 stond in het teken van
doorontwikkeling. In 2017 wordt het programma verder uitgebreid en worden de eerste business cases
uitgevoerd of uitvoeringsgereed gemaakt.
In 2017 moeten de regionale en lokale prestatieafspraken worden door vertaald in een regionaal en
meerdere lokale uitvoeringsprogramma’s. De transformatie opgave per gemeente is daarin mede
koersbepalend. Voor de uitrol van de Structuurvisie Wonen Zuid Limburg wordt met de achttien ZuidLimburgse gemeenten een actieprogramma opgesteld.
 Instrumentenontwikkeling
De speerpunten van 2017 m.b.t. de instrumentenontwikkeling zijn:
 Uitvoeringsgerichte instrumenten m.b.t. tot het vergroten van de huursector, door het verkleinen van
de koopsector;
 Ontwikkeling van businessmodellen gericht op transformatie, renovatie en/of de vernieuwing van de
woningvoorraad in zowel de huur- als in de koopsector;
 Ontwikkeling van een sloop/ transitie/ transformatiefonds. In dit kader wordt gelijktijdig met dit
jaarplan aan het Algemeen Bestuur voorgesteld in te stemmen met het instellen van een reserve
subregionaal (parkstad Limburg) sloop- en transitiefonds fonds met als doel het mogelijk maken om bij
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kleine woningbouwinitiatieven financiële compensatiemiddelen in te zetten voor verdunning en transformatie van
de woningvoorraad. In bijlage 2 zijn het doel en de reikwijdte van het de reserve nader omschreven.

 Ontwikkelen van een verzekerings- en een uitruilmodel t.b.v. het terugdringen van de plancapaciteit;
 Uitbreiding van monitoring- en sturingssysteem met onder meer leegstand, zorg, sociale kernvoorraad
om beter en sneller te kunnen bijsturen op beleid en op uitvoering
Reguliere activiteiten 2017:
 Platform-functie
 Parkstad
Secretariaat Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering en het Ambtelijk Overleg Wonen, en de
diverse daaraan gelieerde overleggen, zoals ROW (Regionaal Overleg Woningcorporaties), ROH
(Regionaal Overleg Huurdersbelangenorganisaties) Stuurgroep Aanpak Particulier Bezit (Provincie, Rijk
en ROW), Stuurgroep Wonen en Zorg (Provincie, Zorginstanties, corporaties, overheid Welzijn en Zorg
en overheid Wonen), Stuurgroep Palet Sociale Woningvoorraad (Provincie, Corporaties), organisatie van
thematische bijeenkomsten, gericht op actuele onderwerpen met diverse stakeholders. Daarnaast
eerste aanspreekpunt en vraagbaak voor bestuurders, ambtenaren en stakeholders (o.a.
vastgoedbelang, woonbond, projectontwikkelaars, etc.).
 Zuid-Limburg
Stedenoverleg Ruimte en Wonen (tripool), Bestuurlijk Overleg Wonen Zuid-Limburg en Bestuurlijk Kern
Overleg Zuid-Limburg, Provincie Limburg. Ambtelijke ondersteuning voor domein Wonen. Werkgroep
uitrol Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg
 Rijksoverheid/ Nationaal
De regio Parkstad is regelmatig in overleg met het Rijk inzake wetswijzigingen en experimenteerruimte
voor de regio. Een belangrijk traject hierin is de evaluatie van de verhuurderheffing dat blijft ook in 2017
een belangrijk item, omdat de impact van de wetswijziging doorwerkt in de business cases aanpak
particulier bezit. Ook is het belangrijk om nationaal georiënteerde organisaties en bedrijven te
conformeren aan de aanpak in Parkstad. Daarnaast neemt Parkstad deel aan het Nationaal Netwerk
Bevolkingsdaling, waarbinnen expertise rondom thema’s landelijk wordt uitgewisseld. Parkstad vervult
v.w.b. Actieplan Bevolkingsdaling de regionale coördinatie richting BZK.
 Beleid
 Woonvisie (zie speerpunten)
 Wonen & Zorg
In 2014 is door PC Kwadraat in beeld gebracht wat de gevolgen zijn van de decentralisatie van de zorg
naar gemeenten en de extramuralisatie van bijzondere doelgroepen. De gemeenten zijn begin 2015
gestart met de uitvoering van de nieuwe wet WMO die nog verder doorliep in 2016. In 2016 zou globaal
verkend worden wat de impact van dit gewijzigd rijksbeleid zou zijn, bezien vanuit het licht van
huisvesting van bijzondere doelgroepen en de gevolgen voor het volkshuisvestelijk beleid. In 2016 werd
echter al snel duidelijk, dat het onderwerp niet op een langdurige oriëntatie zou kunnen wachten en is
in de bestuurscommissie wonen besloten het thema Wonen en Zorg integraal in de Woonvisie mee te
nemen en daartoe middelen vrij te maken. Er is een stuurgroep en werkgroep opgericht, de visie is
geschreven en in het voorjaar van 2017 moet een eerste uitvoeringsprogramma met gemeenten,
provincie, corporaties en zorginstanties worden opgeleverd en uitgerold. Parallel wordt in 2017 verder
gewerkt aan de beleidsontwikkeling en integrale afstemming in het kader van de prestatieafspraken die
daarmee niet alleen wonen gerelateerd zijn, maar ook sterk verband zullen moeten hebben met de
lokale prestatieafspraken op het gebied van zorg en welzijn.
 Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg
In najaar 2016 is de structuurvisie ter besluitvorming aangeboden aan de achttien colleges van
burgemeesters en wethouders en de gemeenteraden. In 2017 zal op Zuid-Limburgse schaal, regionaal
en lokaal de uitrol van de SVWZL plaatsvinden. Het is niet uit te sluiten, dat met die uitrol nog
aanvullend beleid moet worden opgesteld. Denk bijvoorbeeld aan het bijstellen van de kaders, aanpak
en afstemming van de Woningmarktprogrammering binnen Parkstad en met de 2 andere subregio’s.
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 Programmering
 Zowel de inhoud als de werkwijze van de regionale woningmarktprogrammering zal moeten worden
geactualiseerd en strategisch en inhoudelijk afgestemd op Zuid-Limburgse schaal. Regulier: behandelen
van verzoeken om projecten/locaties toe te voegen aan de Regionale Woningmarktprogrammering.
Advies aan gemeenten over de toepassing van het Structuurvisiebesluit Wonen en Retail en afbouw
plancapaciteit (o.a. JEP).
 Regionale (Prestatie)afspraken: eind 2014 zijn regionale afspraken gemaakt tussen de
bestuurscommissie Wonen en Herstructurering en de bestuurders van het ROW. In het voorjaar van
2017 worden de eerste biedingen gedaan op grond van de herziene Woningwet en de Regionale
Woonvisie 2017-2021. Naast lokale prestatieafspraken die op grond hiervan gemaakt worden, zullen
tevens weer regionale prestatieafspraken worden opgesteld.
 Duurzaamheid/ PALET: In 2016 is geconstateerd, dat de corporaties de duurzaamheidsdoelstellingen
2020 niet / niet allemaal gaan halen. Met het ROW is afgesproken dat in 2017 wordt ingezet op een
gezamenlijk regionaal duurzaamheidsprogramma om samen kracht bij te zetten.
 Middels verzekeringsmodel en inwisselen plancapaciteit, harde en minder harde plannen reduceren.
 Wijkenaanpak: jaarlijks vindt een evaluatie plaats over de voortgang. In 2016 is door de Provincie de
wens uitgesproken tevens naar herijking toe te willen, zodat nieuwe inzichten die sinds de start van de
projecten zijn ontstaan, een plaats kunnen krijgen. Dit is regulier echter niet voorzien in de kernagenda
van Parkstad.
 Creative Cities and Social Innovation: aansluitend op de “reguliere” contouren van krimpaanpak
(fysiek/ruimtelijk) wordt door Zuyd Hogeschool een methodiek voor de aanpak van krimp uitgewerkt
met integrale duurzame ontwikkeling als uitgangspunt (omgeving, sociaal, cultureel, technisch,
economisch en bestuurlijk).
 Begeleiding Europese subsidieaanvraag: bij Super Local treedt Parkstad in het kader van het Europese
subsidietraject
 Monitoring
Doordat de ontwikkelingen op de woningmarkt erg dynamisch zijn, is monitoring erg belangrijk. De
accenten bij monitoring zijn in 2017:
 Regionale Woonmonitor 2016: op 5 februari 2015 heeft de bestuurscommissie Wonen en
Herstructurering besloten dat acht gemeentelijke woonmonitorrapportages worden gemaakt. De
rapportage over 2016 is (financieel) al voorzien voor najaar 2017.
 Grensoverschrijdende Woningmarktcijfers: in samenwerking met Provincie, Städteregion Aachen und
Umland en grensgebied België de rapportage van 2013 herhalen.
 Leegstand: er is behoefte aan een beter en actueler zicht op de leegstand, er wordt analoog aan
verschillende initiatieven in Kerkrade, Heerlen, Landgraaf en Voerendaal een “real time” leegstand
monitor ontwikkeld (inclusief zorg).
 Zorgdata; in 2017 wordt een systeem voor structurele sturingsinformatie op het gebied van Wonen en
Zorg opgezet met Provincie, gemeenten, corporaties en zorginstellingen. Daarbij wordt zoveel mogelijk
aangesloten bij bestaande systemen en rapportages om de continuïteit te borgen.
 Monitoring Sociale Kernvoorraad: actueel inzicht in de voorraad van de corporaties.
 Instrumentontwikkeling
Een aantal instrumenten die in 2016 ontwikkeld zijn, worden ook in 2017 nog doorontwikkeld en uitgerold.
Vergroten van de huursector door het verkleinen van de koopsector
 Aanpak Particulier Bezit: Hoogbouwflats– opschalen van het model van de business case door
uitbreiding van het aantal cases binnen Parkstad en business cases in uitvoering brengen,
 Aanpak Particulier Bezit: Inponden Particulier Bezit - Vergroten van de huurwoningvoorraad op de lange
termijn – onderzoek naar mogelijkheden voor - en samenwerking met beleggers c.q. marktpartijen;
Transformatie, renovatie of vernieuwing van de woningvoorraad in zowel de huur- als de koopsector:
 Aanpak Particulier Bezit: Commerciële herstructurering – onderzoek naar de mogelijkheden om
herstructurering grondgebonden of gemengde woningen in samenwerking met marktpartijen uit te
voeren;
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 Aanpak Particulier Bezit: Renovatiemakelaar - Instrumenten ten behoeve van (financiering van)
kwaliteitsverbetering/ renovatie van (particuliere) woningen –
 PALET (Parkstad Limburg Energietransitie) sociale huurwoningvoorraad – instrument om toegevoegde
waarde van duurzame renovaties in relatie tot de vereiste investeringen door huurders te
onderbouwen, aan te bieden aan de huursector en eventueel uitrollen in de particuliere sector;
Terugdringen plancapaciteit
 Verzekeringsmodel afbouw plancapaciteit –instrument om risico’s op het schrappen van
woningbouwplannen af te dekken;
 Inwisselen plancapaciteit: het inleveren van plancapaciteit ten gunste van projecten die wel tot
realisatie moeten kunnen komen maar niet in de woningmarktprogrammering staan,
 levert tot uitdagingen (bijvoorbeeld onderhandeling technisch). Onderzocht moet worden welke positie
de overheid hierin idealiter inneemt. Leegstandsmonitor: om nog meer en geconcentreerd kracht bij te
zetten moet leegstand van maatschappelijk, commercieel en particulier en zorgvastgoed beter
gemonitord worden en in samenhang beoordeeld kunnen worden.
Fondsvorming
 Instellen financiële compensatieregeling voor toevoeging van nieuwe woningen – een zogenaamd
transitiefonds Wonen en Zorg– onderzoek naar instrumenten voor nieuwe combinaties van wonen en
zorg;
 Transitiefonds voor Wonen en Zorg; onderzoek naar instrumenten voor nieuwe combinaties hiervan.
Werkbudget 2017 Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering
De kosten voor de realisering van de plannen van de bestuurscommissie bedragen naar verwachting € 220.000,
exclusief de inzet van personele capaciteit. De verdeling van deze middelen is als volgt:
Omschrijving project / activiteit
Bedrag x € 1.000
Instrumentenontwikkeling
30
Actualisering Regionale Woningmarktprogrammering
40
Uitvoeringsprogramma Woonvisie
10
Regionale Prestatieafspraken
10
Wonen en Zorg
30
Regionaal programma Aanpak particulier bezit
40
Creative Cities and Social Innovation
30
Begeleiding Europese subsidieaanvragen
10
Lobby
5
Monitoring en leegstand
15
Totaal bedrag voorgenomen bestemmingen
220
Projectgelden van voor 2017
In 2017 loopt ook nog een aantal activiteiten waarvoor in eerdere jaren middelen beschikbaar zijn gesteld door
de bestuurscommissie. Hiervoor zijn nog middelen beschikbaar. De uitvoering en monitoring van deze
projecten legt ook in 2017 beslag op personele capaciteit.
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De financiële stand van zaken hiervan (peildatum ultimo 2016):
Projecten BC Wonen & Herstructurering
Aanpak Particulier Bezit (voorheen: Hoogbouwflats Brunssum)
Aanpak regionale Woonvisie 2015-2016
Visie wonen en zorg
Woonmonitor Parkstad Gemeenten
Themabijeenkomst aanpak Particulier Bezit
Verzekeringsmodel voor woningbouwplannen
Regionale transformatie
Actieplan wonen
Arrangement plancapaciteit projectontwikkeling
Doorrekening businesscase hoogbouwflats Kerkrade
RWTH
TOTAAL BC WONEN/ HERSTRUCTURERING

Restant bedrag
x € 1.000
73
27
23
15
5
5
73
10
25
2
18
276

Af te bouwen taken
Voor de afwikkeling van de beschikkingen van de businesscases Wijkenaanpak is nog steeds capaciteit nodig.
Deze capaciteit is niet voorzien in de kernformatie. Dit probleem wordt nog extra versterkt door de
werkzaamheden in het kader van de herijking die tot extra veel belasting leiden en niet voorzien waren. Dit zal
verder gaan toenemen in 2017. De financiële stand van zaken van de businesscases is dat de komende jaren
nog een bedrag van € 11,4 wordt uitgekeerd. De wijkenaanpak heeft nog een lange doorlooptijd. Parkstad
fungeert hierbij als doorgeefconstruct voor de tranches van de Provincie. Dit zal ook de komende jaren zo
moeten worden voortgezet.
Businesscases Herstructurering
Businesscase Kerkrade West/ Heilust
Businesscase Nieuwenhagen
Businesscase Brunssum Centrum-Noord
Businesscase Hoensbroek Passart
Businesscase Vrieheide
TOTAAL BUSINESSCASES HERSTRUCTURERING

Bedrag x € 1.000
2.841
3.406
2.983
1.859
325
11.416

Met ingang van januari 2017 wordt het project voor Heerlen, Kerkrade en Simpelveld met nationale
experimentstatus om niet-EU-studenten te huisvesten, ondergebracht bij Kerkrade.

2.2 Ruimte
In 2017 spelen binnen het kernthema Ruimte dezelfde twee belangrijke trajecten als in 2016, namelijk de
Omgevingsvisie en Parkstad Limburg EnergieTransitie (PALET). Ook de relatie met het Provinciaal
Omgevingsplan (POL) blijft relevant, vooral waar het gaat over de thematische uitwerkingen (detailhandel,
kantoren, bedrijventerreinen, vrijetijdseconomie, landschap, landbouw, energie, wonen) en het naleven van de
bestuursafspraken. De Bestuurscommissie (hierna: BC) blijft, evenals voorgaande jaren, facilitair en
procesmatig beschikbaar voor ondersteuning in de Integrale Gebiedsontwikkeling rondom de Buitenring en
voor casuïstiek waarbij een afweging in het kader van de vigerende intergemeentelijke structuurvisie door
gemeenten gevraagd is.
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Speerpunten binnen het kernthema Ruimte in 2017:
 Beleid
De Intergemeentelijke Structuurvisie “ruimte voor park & stad” vigeert sinds november 2009. In 2015 is de
“midterm review” van de intergemeentelijke structuurvisie door de BC vastgesteld. Deze review heeft een
aantal inhoudelijke en juridische argumenten aangedragen voor een aanscherping / herijking / herziening
van de vigerende structuurvisie voor de komende jaren. Belangrijkste opgave hierbij is dat de
samenwerkende gemeenten dienen te beschikken over een juridisch instrument die hen in staat moet
stellen om integraal (i.p.v. sectoraal) en op het regionale schaalniveau (vanwege het gemeentegrens
overstijgende karakter van de problematiek en opgaven) te kunnen sturen op ruimtelijke ontwikkelingen en
programma’s. Recentelijk tot stand gekomen of nog te finaliseren thematisch beleid (o.a. structuurvisie
wonen Zuid-Limburg, structuurvisie ruimtelijk-economische thema’s Zuid-Limburg, Retailstructuurvisie
Parkstad, PALET en het in 2017 te organiseren Festival van de Toekomst) zijn daarbij belangrijke
bouwstenen. Ook is er een aantal toekomstige opgaven benoemd die verband houden met klimaat, milieu,
water, grondstoffen en voedsel en op dit moment onvoldoende in ruimtelijk beleid verankerd zijn terwijl
deze een ruimtelijk effect zullen sorteren. Bij dergelijke ingrijpende fysiek-ruimtelijke veranderingen is het
zaak op de toekomst voorbereid te zijn en niet achter de feiten c.q. ontwikkelingen aan te hollen.
Analoog aan de procesmatige aanpak bij PALET in de vorm van de Broedkamer, is via het Ambtelijk overleg
Ruimte een vorm van proactieve samenwerking ingericht die, met behulp van deskundigen, een advies zal
voorbereiden aan de BC voor een (mogelijk) vervolgtraject. Voor deze voorbereidingsfase is door de BC in
2016 een werkbudget beschikbaar gesteld. Afhankelijk van het te besluiten vervolgtraject kan een
additioneel budget in 2017 aan de orde zijn. Dit zal te zijner tijd worden onderbouwd.
Het Ambitiedocument Parkstad Limburg Energietransitie (PALET) en de acht gemeentelijke potentiestudies
zijn in 2015 unaniem in de gemeenteraden vastgesteld; PALET is daarmee kaderstellend beleid voor de
energietransitie in de regio. De gezamenlijke ambitie is om als regio in 2040 energieneutraal te zijn. Voor de
eerste periode (2016-2020) is de ambitie 2040 inmiddels vertaald in een uitvoeringsprogramma (PALET 3.0),
zie onder ‘Programmering’.
In 2014 hebben Provinciale Staten het integraal herziene Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL)
vastgesteld, zijnde de provinciale structuurvisie. Na vaststelling zijn bestuurlijk-ambtelijke processen
ingericht om een achttal belangrijke thema’s uit te werken, de grondslag hiervoor is gelegen in de
Bestuursafspraken die in april 2016 door alle 18 colleges van B&W en het college van GS zijn ondertekend.
Dit heeft o.a. geresulteerd in de totstandkoming van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg en de start van
een proces om te komen tot een Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg. Parkstad is en blijft
zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau nauw betrokken bij het POL en de thematische uitwerkingen (zie
ook de onderdelen ‘wonen’ en ‘economie & toerisme’).
 Programmering
Op basis van het kaderstellende PALET-beleid is in de periode najaar 2015 t/m voorjaar 2016 door de
PALET-Broedkamer het Regionaal Uitvoeringsprogramma PALET 3.0 opgesteld. In dit
uitvoeringsprogramma voor de eerste (2016-2020) van zes perioden (tot 2040) zijn de voor de regio en de
individuele gemeenten in de potentiestudies geformuleerde kansen voor energiebesparing en duurzame
energieopwekking vertaald in uit te voeren projecten, maatregelen en acties, dit volgens het stramien ‘van
kwantitatief naar kwalitatief en locatief’. Waarbij de BC het uitgangspunt heeft geformuleerd om in 2020 al
8% van de potentie voor energiebesparing en 8% van de potentie voor duurzame energieopwekking te
bereiken en concrete voorbereidingen te treffen voor de noodzakelijke versnelling vanaf 2020.
Gedurende het PALET 3.0-proces is gebleken dat gemeenten veelal vergelijkbare ambities en potenties
hebben als het gaat om uit te voeren projecten. Vandaar dat in PALET 3.0, naast acht individuele
programmadelen, ook een regionaal deel is geformuleerd waarbij regionale samenwerking, efficiënt
werken en het creëren van massa binnen projecten speerpunten zijn. Dit geldt voor de meeste sectoren:
Wonen (aanpak verduurzaming particuliere woningvoorraad, VvE’s, sociale woningvoorraad,
Zonnepanelenproject), Publieke Dienstverlening (Scholen, Zorginstellingen, Gemeentelijk Vastgoed, LEDverlichting), Commerciële Dienstverlening (energiebesparing en –opwekking bij bedrijven), Verkeer en
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Vervoer (E-Mobiliteit) en gebiedsgebonden ontwikkelingen (ruimtelijk afwegingskader, windvisie,
warmtevisie, zonneweides). Ook ligt er een belangrijke taak als het gaat om communicatie, de relatie met
stakeholders en het onderzoeken van financieringsconstructies zoals een regionaal energiebedrijf.
Om de voortgang van PALET 3.0 aan te jagen en in te richten zijn per voornoemde onderdelen binnen de
sectoren en gebiedsgebonden maatregelen zogenaamde Thematafels ingericht. Hierin hebben in eerste
instantie ambtenaren van de deelnemende gemeenten zitting die de taak hebben e.e.a. voor te bereiden,
waarna externe deskundigen en stakeholders gedurende het traject worden betrokken. Via pilots of
voorbeeldprojecten moeten de Thematafels tot 2020 de stap naar de grootschaligere implementatie
maken, zodat uiteindelijk de 8%-ambitie gehaald wordt. Dit proces moet in gang worden gezet en is cruciaal
voor het slagen van het uitvoeringsprogramma en het opstarten van de gehele energietransitie in de regio.
Daarbij zal de (proces-)kost voor de baat moeten uitgaan. Deze proceskosten zullen uiteindelijk vertaald
worden in de baten van uit te voeren projecten en een kennistransfer tussen gemeenten teweegbrengen.
Zonder die samenwerking en procesinrichting komt deze niet tot stand en wordt inefficiënt gewerkt daar
eenieder in dat geval het ‘wiel’ zelfstandig gaat uitvinden en evt. projectondersteuning tevens stand alone
zal moeten organiseren.
In de zomer van 2016 zijn al besluiten genomen over middelen voor proceskosten voor het
Zonnepanelenproject Parkstad, sociale woningvoorraad, zonneweides en het ruimtelijk afwegingskader. In
december 2016 is aan de bestuurscommissie gevraagd te besluiten ten aanzien van de particuliere
woningvoorraad/VvE’s (€ 90.000 t.b.v. voorbereiding en cofinanciering Interreg VB-project). Voor de
uitvoering van activiteiten in 2017 wordt een bedrag van € 125.000 nodig geacht, dat in de loop van 2017
zal worden gespecificeerd.
Onder verantwoordelijkheid en regie van de bestuurscommissie Ruimte zijn vanaf medio 2015
voorbereidingen getroffen voor de regionale toepassing/uitrol van het in de gemeente Langraaf succesvol
uitgevoerde Zonnepanelenproject. Per gemeente heeft hierover besluitvorming plaatsgevonden. In de
gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal start de
uitvoering van het project januari 2017 in de vorm van de informatiebijeenkomsten voor inwoners,
bedrijven en verenigingen.
De bulk van de projectwerkzaamheden (aanleg, service, beheer en onderhoud; de zogenoemde
serviceprovider) is door middel van een Europese aanbesteding volgens de openbare procedure gegund aan
Volta Limburg. De deelnemende Parkstadgemeenten zijn op basis daarvan met Volta Limburg een
overeenkomst aangegaan. Uitgangspunt is dat alle deelnemers aan het project zo volledig mogelijk worden
ontzorgd, van de aanleg en installatie tot het beheer en onderhoud.
De administratieve uitvoering van het project, te organiseren per gemeente, brengt de volgende
werkzaamheden met zich mee:
1. Algehele en elementaire administratie (administrateurs)
2. Contractafhandeling en factuurcontrole (C&F)
3. Terugvordering van BTW t.b.v. deelnemers (BTW-afhandelaar).
De mogelijkheid tot BTW-terugvordering is medio 2016 gehonoreerd door de belastinginspecteur;
terugvordering van de BTW kan plaatsvinden op basis van de zogeheten kleine ondernemersregeling.
Omwille van de ontzorging van deelnemers wordt deze BTW-terugvordering door de gemeenten
georganiseerd. Om dit efficiënt te organiseren heeft de bestuurscommissie Ruimte op 7 december 2016
besloten de administratieve uitvoering van het project in handen te leggen van één (centrale)
administratieve eenheid en deze centraal in te richten bij Parkstad. Dit wordt financieel ingebed in de
flexibele schil van Parkstad en administratief-organisatorisch ondergebracht bij het Regiobureau. De
bedoeling is voor de algehele en elementaire administratie tijdelijk 2 fte’s te werk te stellen bij Parkstad. De
contractafhandeling, factuur controle en terugvordering btw wordt uitbesteed.
De financiering van de administratieve uitvoering van het project is gebaseerd op een bijdrage per
gemeente ad € 135 per deelnemer. Op basis daarvan zullen de gemeenten in 2017 via een voorcalculatie
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een bedrag overmaken van € 452.250 (waarvan inmiddels 50% is betaald). De gemeente Nuth heeft
vooralsnog nog niet ingestemd met dit deel van het project tijdens de vergadering van de
bestuurscommissie in december 2016.
Verwacht aantal
Bijdrage 2017 in
Gemeente
deelnemers 1e
euro’s
tranche
Brunssum

500

67.500

1.100

148.500

Kerkrade

650

87.750

Landgraaf

550

74.250

Onderbanken

150

20.250

Simpelveld

180

24.300

Voerendaal

220

29.700

3.350

452.250

Heerlen

Totaal

De afrekening vindt plaats op basis van het werkelijke aantal deelnemers. Ook bij de uitbesteding van de
werkzaamheden van terugvordering btw is sprake van afrekening op basis van werkelijke aantallen.
Financiële risico’s zijn afgedekt via een post onvoorzien van circa € 100.000.
Via het voorstel tot 1e begrotingswijziging 2017 wordt voorgesteld als onderdeel van de flexibele schil de
lasten en baten (beiden € 452.250) voor de administratieve begeleiding van het zonnepanelenproject toe te
voegen aan de begroting 2017.
 Monitoring
De monitoring van het uitvoeringsprogramma (PALET 4.0) en de voortgang zal bestaan uit een
voortgangsdeel (Ambtelijk Voortgangsoverleg PALET, zijnde de Broedkamer), een uitvoeringsdeel (de op
regionaal schaalniveau in gang te zetten projecten en onderzoeken) en een datadeel (hernieuwde
nulmeting voor de evaluatie in 2020). De voortgangs- en uitvoeringsdelen zijn onder ‘Programmering’ aan
de orde gekomen. Wat betreft het datadeel wordt in 2017 verkend hoe dit kan worden ingericht en
voorbereid, welke data hiervoor zijn benodigd en in hoeverre deze betrouwbaar zijn.
Teneinde in algemene zin de (leegstands-)opgave en (leegstands-)ontwikkelingen op het gebied van
herstructurering/aanpak retail, kantoren, bedrijventerreinen, woningen, maatschappelijk vastgoed en
dergelijke te kunnen volgen en resultaten te kunnen duiden, is monitoring onontbeerlijk. Een
leegstandssystematiek wordt geoperationaliseerd, wellicht zijn in dezen nog andere
onderzoeksvragen/monitoring relevant (O&S Heerlen).
Reguliere activiteiten in 2017
De Bestuurscommissie is het regionale platformoverleg voor casuïstiek, thema’s en ontwikkelingen op het
gebied van ruimtelijke ordening. De commissie is daarmee te allen tijde het aanspreekpunt voor gemeenten
ingeval zich ontwikkelingen voordoen die mogelijkerwijs op gespannen voet staan met de intergemeentelijke
structuurvisie (bijvoorbeeld ‘nee, tenzij’-principe of ‘ja, mits’-principe) of in meer algemene zin inhoudelijke
afstemming gewenst is.
Ook kan de BC ondersteuning bieden met betrekking tot programmatische en procesmatige werkzaamheden
om de Integrale Gebiedsontwikkeling rondom de Buitenring verder op gang te brengen. Dit heeft o.a.
betrekking op het stimuleren van de ontwikkeling van Oostflank Brunssum, Poort van Parkstad, Gebrookerbos,
Parc Gravenrode en Mijnspoor, in samenspraak met de andere Bestuurscommissies /programma’s. In die lijn is
het mogelijk om vanuit de Bestuurscommissie middelen beschikbaar te stellen voor programmatische en
procesmatige werkzaamheden, indien de betreffende gemeente(n) daar aanleiding voor ziet/zien en daarvoor
bij de Bestuurscommissie een verzoek indient
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Werkbudget 2017 Bestuurscommissie Ruimte
De kosten voor de realisering van de plannen van de bestuurscommissie bedragen naar verwachting € 125.000,
exclusief de inzet van personele capaciteit. De verdeling van deze middelen is als volgt:
Omschrijving project / activiteit
Bedrag x € 1.000
PALET 3.0 / 4.0: O.a. uitvoering regionale paragraaf, monitoring, communicatie,
120
financieringsconstructies- of instrumentarium
Leegstandskaart: Afronding leegstandskaart c.q. –systematiek incl. monitoring
5
Additioneel budget intergemeentelijke structuurvisie
p.m.
TOTAAL BC Ruimte
125
Projectgelden van voor 2017
In 2017 loopt ook nog een aantal activiteiten waarvoor in eerdere jaren middelen beschikbaar zijn gesteld door
de bestuurscommissie. Hiervan zijn nog (restant) middelen beschikbaar. De uitvoering en monitoring van deze
projecten legt ook in 2017 beslag op personele capaciteit.
De financiële stand van zaken hiervan (peildatum ultimo 2016) is als volgt:
Projecten BC Ruimte
Bedrag x € 1.000
Omgevingsvisie
25
PALET Zonneweides
50
PALET Ruimtelijk Afwegingskader
30
PALET Sociale Woningvoorraad
70
Particuliere woningvoorraad/VvE’s t.b.v. voorbereiding en cofinanciering
87
procesmiddelen Interreg VB-project
Totaal
262
Af te bouwen taken
Voor de afwikkeling van taken uit de periode van Pact van is nog steeds capaciteit nodig. Deze capaciteit is niet
voorzien in de kernformatie. Binnen het werkgebied van de Bestuurscommissie Ruimte gaat het nog om de
volgende activiteiten met daarbij de nog uit te betalen gelden.
Af te bouwen activiteiten Ruimte
Bedrag x € 1.000
Tiger
81
Nieuwe Energie (regiodialoog)
23
Groenagenda 2012
627
Groenagenda 2013
395
Totaal af te bouwen activiteiten Ruimte
1.126

2.3 Mobiliteit
De activiteiten binnen het kernthema mobiliteit dragen bij aan de versterking van de economische structuur
van de regio. Voor economische structuurversterking zijn regionale en grensoverschrijdende verkeers- en
vervoersnetwerken nodig; goede bereikbaarheid via de netwerken en goede omgevingskwaliteit en
leefbaarheid daarbinnen. Mede vanuit de ambitie van de energietransitie PALET en leefbaarheid wordt
duurzame mobiliteit gestimuleerd. Met de focus vanuit leisure wordt getracht netwerken extra aantrekkelijk te
maken. Parkstad vervult daarbij functies op het gebied van de regionale afstemming en besluitvorming
(Platform), beleidsontwikkeling (Beleid) en coördinatie en afstemming van de uitvoering (Programmering).
Speerpunten binnen het kernthema Mobiliteit in 2017:
 Platform
Het platform voor het kernthema Mobiliteit is de bestuurscommissie Mobiliteit. Dit overleg wordt
voorafgegaan door het ambtelijk overleg Mobiliteit. Besluitvorming over de aanpak van Mobiliteit en inzet
van het werkbudget vindt plaats in de bestuurscommissie.
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Beleid
Het mobiliteitsbeleid van de stadsregio Parkstad Limburg is vastgelegd in:
 Het Regionaal Verkeers- en Vervoersplan 2011-2020
 Het Voorstel Duurzame Mobiliteit
 Het Richtinggevend Programma Fiets Parkstad Limburg
Binnen het kernthema wordt met de gemeenten, provincie en overige partners gewerkt aan de
implementatie van dit regionale beleid.



Programmering
 Buitenring:
Naast de uitvoering van de Buitenring, die in volle gang is, dient er in 2017 besluitvorming te komen
over de overdracht van wegdelen rondom de Buitenring, vervroegde openstelling van wegdelen, de
(bijdrage vanuit de regio uit) gebiedsontwikkeling en de bewegwijzering van Buitenring en
onderliggend wegennet. Parkstad is partij in het overleg hierover met provincie en gemeenten.
Daarnaast wordt door Parkstad gewerkt aan de gefaseerde uitvoering en financiering van de
Leisurering, zodat de Buitenring een aantrekkelijk visitekaartje van de regio wordt.
 Openbaar vervoer:
Parkstad werkt al jaren met de provincie en gemeenten aan goede (elektrische) regionale
treinverbinding naar Aken, een intercity Eindhoven-Heerlen-Aken/Keulen en de Avantislijn. In 2017
wordt gewerkt aan de elektrificatie van het spoor Landgraaf-Duitse grens, de spoorverdubbeling van
Heerlen-Landgraaf en het doortrekken van de Heuvellandlijn naar Kerkrade-West (eerste stap
Avantislijn). Belangrijk aandachtspunt bij deze projecten is de communicatie met en naar de
omwonenden. Parkstad is hierbij partij in overleg met provincie en gemeenten. Parkstad zal in 2017
ook een plan opstellen voor de aanpak en verbetering van OV overstappunten (stations en bushaltes).
 Duurzame mobiliteit (PALET):
In 2017 werkt Parkstad vanuit haar fietsprogramma en provinciale subsidies mee aan het realiseren
van fietsroutes en fietspromotie. Parkstad is partij in het project Charlemagnebus, een elektrische bus
tussen Heerlen en Aken. Ook wil Parkstad met EU-subsidie een station van Velocity realiseren bij de
studentenhuisvesting in Kerkrade om zo deze studenten toegang te verschaffen tot dit Akense
systeem van elektrisch deelfietsen. Coördinatie van Duurzame Mobiliteit vindt plaats vanuit de PALET
thematafel Mobiliteit (onderdeel ambtelijk overleg mobiliteit). Vanuit deze thematafel zullen in 2017
kansrijke pilots op het gebied van e-mobiliteit in de regio worden ontwikkeld en geïmplementeerd (bv
best practices, stimuleren e-autodelen, e-fiets etc.).
 Subsidies:
Parkstad is verantwoordelijk voor de aanvraag en afhandeling van de provinciale subsidies Mobiliteit
voor de gemeenten in Parkstad op het gebied van Fiets, Bereikbaarheid, Verkeersveiligheid en OV.
Voor 2017 gaat het om een totaal subsidiebedrag van circa € 7 miljoen. Parkstad verzorgt de
inventarisatie, de aanvraag en de afhandeling, de gemeenten dragen projecten aan en zorgen voor de
uitvoering van de subsidieprojecten.
Vanuit Mobiliteit neemt Parkstad deel aan een tweetal ingediende EU-projecten. Indien deze worden
goedgekeurd levert dat additionele middelen. Voor het EU-project REFORM gaat het om procesgelden
voor implementatie van Duurzame Mobiliteit (€ 275.000) en voor het EU-project Connect gaat het om
een bijdrage aan de realisatie van een station van Velocity in Kerkrade (€ 50.000).
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Werkbudget 2017 Bestuurscommissie Mobiliteit
De kosten voor de realisering van de plannen van de bestuurscommissie bedragen naar verwachting € 125.000,
exclusief de inzet van personele capaciteit. De verdeling van deze middelen is als volgt:
Omschrijving project / activiteit
Bedrag x € 1.000
Buitenring: planvorming van de optimalisatie van bewegwijzering van het onderliggend
20
wegennet als gevolg van de Buitenring
Openbaar vervoer: planvorming OV overstappunten in Parkstad (Hiervoor wordt ook €
50.000,- verkregen vanuit provinciale subsidie en € 30.000,- vanuit het EU project
20
REFORM)
Duurzame mobiliteit: realisatie van een Velocity station voor elektrische deelfietsen bij
de studentenhuisvesting in Kerkrade (Hiervoor is een subsidieaanvraag gedaan van €
50
50.000,- via het EU project Connect van AVV, waarvan doorgaan een voorwaarde is voor
realisatie)
Duurzame mobiliteit: ontwikkeling en implementatie van een aantal pilots op het gebied
van e-mobiliteit vanuit de PALET thematafel Mobiliteit (in aansluiting op EU project
35
REFORM)
TOTAAL BC Mobiliteit
125
Projectgelden van voor 2017
In 2017 loopt ook nog een aantal activiteiten waarvoor in eerdere jaren middelen beschikbaar zijn gesteld door
de bestuurscommissie. Hiervan zijn nog (restant) middelen beschikbaar. De uitvoering en monitoring van deze
projecten legt ook in 2017 beslag op personele capaciteit.
De financiële stand van zaken hiervan (peildatum ultimo 2016r) is als volgt:
Projecten BC Mobiliteit
Bedrag x € 1.000
Bewegwijzeringsplan
11
Deelname EU project REFORM
40
Totaal
51
Af te bouwen taken
Voor de afwikkeling van taken uit de periode van Pact van is nog steeds enige capaciteit nodig. Deze capaciteit
is niet voorzien in de kernformatie. Binnen het werkgebied van de Bestuurscommissie Mobiliteit gaat het nog
om de volgende aflopende activiteiten met daarbij de nog uit te betalen gelden.
Af te bouwen activiteiten Mobiliteit
Bedrag x € 1.000
ROCK
100
Citizens Rail
108
Totaal af te bouwen activiteiten Mobiliteit
208

2.4. Economie en Toerisme
Speerpunten binnen het kernthema Economie in 2017
 Platform
Het platform voor het kernthema Economie is de bestuurscommissie Economie en Toerisme. Dit overleg
wordt voorafgegaan door het ambtelijk overleg Economie. Besluitvorming over de aanpak van Economie en
inzet van het werkbudget vindt plaats in de bestuurscommissie.
 Beleid
Het beleid op het gebied van Economie van de stadsregio Parkstad Limburg is vastgelegd in:
 Kadernota Economie
 Retailstructuurvisie
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De planning is In 2017 op de volgende onderdelen nieuw regionaal economisch beleid te ontwikkelen:
 Retail:
De Retailstructuurvisie uit 2011 vormt het vigerende regionale Retail beleid. De BC heeft in september
2016 de concept-geactualiseerde Retailstructuurvisie (2016-2025) vastgesteld, als resultaat van de
uitvoering van de Bestuursopdracht Detailhandel (najaar 2014 t/m heden). Dit document vormt de input
voor het POL-traject om te komen tot een intergemeentelijke structuurvisie ruimtelijk-economische
thema’s Zuid-Limburg (zie hierna). Besluitvorming door de raden is voorzien via het Zuid-Limburgse
traject, wel wordt de geactualiseerde Retailstructuurvisie (vooruitlopend daarop) al vertaald in een
uitvoeringsprogramma welke vervolgens tot uitvoering wordt gebracht middels pilots, toepassing
instrumentarium en uitvoering supermarktdossier.
 Bedrijventerreinen:
Uitwerken visie op toekomstperspectief bedrijventerreinen (mede i.r.t. behoefte afnemers en
bereikbaarheid Buitenring) en aanzet tot herstructurering/revitalisering van specifieke locaties.
 Intergemeentelijke Structuurvisie Ruimtelijk-Economische Thema’s Zuid-Limburg:
Conform de POL-Bestuursafspraken (april 2016) wordt op het schaalniveau van Zuid-Limburg gewerkt
aan totstandkoming van een intergemeentelijke structuurvisie ruimtelijk-economische thema’s, waarin
ten aanzien van de thema’s detailhandel, bedrijventerrein en kantoren de toekomstige structuur
(horizon 2025-2030) wordt vastgelegd en op grond waarvan in de toekomst afstemming plaatsvindt
over nieuwe initiatieven, nieuwe initiatieven naar de juiste plekken worden begeleid, instrumentarium
wordt ingezet en pilots worden uitgevoerd. De concept-intergemeentelijke structuurvisie is naar
verwachting in het voorjaar 2017 gereed, waarna vaststelling als kaderstellend beleid in de 18 ZuidLimburgse gemeenteraden zal plaatsvinden.
 Programmering
 Retail:
In 2017 wordt op basis van de geactualiseerde Retailstructuurvisie (2016-2025) een
Uitvoeringsprogramma Retail vormgegeven, waarin ten minste aan de orde komen: herstructurering
supermarkten, geografische afbakening van winkelgebieden (idem POL-traject), toekomstperspectief en
ontwikkel- of transformatieopgave van winkelgebieden, aanpak van plancapaciteit, structureel overleg
met de markt, afspraken over regionale afstemming van initiatieven incl. rol van de Retail
adviescommissie, het uitvoeren van pilots en de inzet van publiekrechtelijk en privaatrechtelijk
instrumentarium, monitoring.
 Bedrijventerreinen:
Uitvoeringsprogramma Bedrijventerreinen;
 Promotie & Acquisitie:
Organisatorische én inhoudelijke deelname aan beurzen/bijeenkomsten (Provada, ExpoReal en Dag van
MKB) en regionale invulling van promotie en acquisitie i.r.t. werkgelegenheid en ondernemerschap.
Hierbij is te denken aan gezamenlijk overleg/aanspreekpunt (bijv. Ondernemershuis,
bedrijvencontactpunt).
 Programma BIHTS:
Versterken innovatie-slag MKB door meer exposure te genereren voor mogelijkheden Voucherregeling,
inzet S-BuilT in regionale programma’s versterken (o.a. herstructurering wonen en retail, PALET).
 Monitoring
Teneinde de opgave op gebied van herstructurering/aanpak retail en bedrijventerreinen en de
ontwikkelingen op het vlak van toerisme te kunnen volgen en resultaten te kunnen duiden, is monitoring
onontbeerlijk. Een systeem betreffende de leegstand wordt geoperationaliseerd, wellicht zijn nog andere
onderzoeksvragen/monitoring relevant (O&S Heerlen);
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 Advisering
Juridische expertise is onontbeerlijk bij een aantal cases, zeker wanneer uitvoeringsprogramma(‘s) rond
herstructurering worden opgepakt/uitgezet. Daarnaast vragen de diverse visie-trajecten en/of
samenwerkingsverbanden expertise die niet in de organisatie voorhanden is.
Werkbudget Bestuurscommissie Economie en Toerisme, deel Economie
De kosten voor de realisering van de plannen van de bestuurscommissie op het gebied van economie bedragen
naar verwachting € 1450.000, exclusief de inzet van personele capaciteit. De verdeling van deze middelen is als
volgt:
Omschrijving project / activiteit
Bedrag x € 1.000
Retail: Aanvulling voor uitvoeringsprogramma (nodig i.v.m. cofinanciering € 150.000
35
Provincie, Restant afgedekt door restant Abdisschenbosch (besluit 8-12-2016)
Promotie & Acquisitie: voor beurzen, platform en regionale inzet expertise
50
Monitoring: Aanvullend bedrag voor Locatus en nog op te richten
15
monitoringinstrument o.a. leegstand
Advisering: Aanvullend bedrag voor juridisch
10
Initiatieven retail en MKB e.d.
35
Totaal bedrag voorgenomen bestemmingen 2017
145
Projectgelden van voor 2017
In 2017 loopt ook nog een aantal activiteiten waarvoor in eerdere jaren middelen beschikbaar zijn gesteld door
de bestuurscommissie. Hiervan zijn nog (restant) middelen beschikbaar. De uitvoering en monitoring van deze
projecten legt ook in 2017 beslag op personele capaciteit.
De financiële stand van zaken hiervan (peildatum ultimo 2016) is als volgt:
Projecten BC E&T, onderdeel Economie
Bedrag x € 1.000
Detailhandel / Retailstructuurvisie
37
Promotie & Acquisitie
5
Nacht der Unternehmen
15
Grensoverschrijdende arbeidsmarkt
12
Intergemeentelijke Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid Limburg
38
Externe Adviezen (Herstructurering BTM Advies op hoofdlijnen)
19
Platform
12
Monitoring
15
Bedrijventerreinen visie en programma
30
Uitvoering dossier supermarkten
4
Totaal
187
Af te bouwen taken
Voor de afwikkeling van taken uit de periode van Pact van is nog steeds capaciteit nodig. Deze capaciteit is niet
voorzien in de kernformatie. Binnen het werkgebied van de Bestuurscommissie Economie gaat het nog om de
volgende activiteiten met daarbij de nog uit te betalen gelden.
Af te bouwen activiteiten Economie
Bedrag x € 1.000
BIHTS
2.480
Werkgelegenheidsfonds
36
Totaal af te bouwen activiteiten Economie
2.516
Speerpunten binnen het kernthema Toerisme in 2017
 Platform
Het platform voor het kernthema Toerisme is de bestuurscommissie Economie en Toerisme. Dit overleg
wordt voorafgegaan door het ambtelijk overleg Toerisme. Besluitvorming over de aanpak van Toerisme en
inzet van het werkbudget vindt plaats in de bestuurscommissie.
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 Beleid
Het beleid op het gebied van Toerisme van de stadsregio Parkstad Limburg is vastgelegd in:
 De Strategische Visie Toerisme 2009
 Het Uitvoeringsprogramma Toerisme 2010-2014
Binnen het kernthema wordt met de gemeenten, provincie en overige partners gewerkt aan de
implementatie van dit regionale beleid. In 2017 zal gewerkt worden aan actualisatie van het beleid en
programmering voor de identiteit van de toeristische regio en als basis voor nieuwe ontwikkelingen (zie
Programmering). Parkstad zal in 2017 tevens participeren in het opstellen van een visie voor de POLuitwerking Vrije Tijdseconomie Zuid-Limburg (VTE ZL).
 Programmering
 Investeringsprogramma Toerisme:
Via een innovatieplatform komen tot een ambitiedocument (mede als input voor visie VTE ZL) en
uitwerken tot een investeringsprogramma (opdracht Han Verheijden).
 Uitwerken en uitdragen (toeristische) identiteit Parkstad:
Via overleg/platform met IBA en anderen komen tot een (toeristische) identiteit van Parkstad (bijv.
Urban Park). Opstellen aanpak voor het uitdragen van die identiteit. Hieronder valt ook vervolg op WTTC
en relatie met Regiobranding en communicatiestrategie;
 Uitwerken verhaal en aanpak cultureel erfgoed:
Mede in relatie tot toeristisch (her)gebruik en lopende opdracht Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE);
 Programma Toeristische (fiets)routes verder vormgeven:
Invulling en subsidies via fietsprogramma Mobiliteit vormgeven en bijdrage leveren aan projecten zoals
Mijnspoor, Leisurelane, ZLSM;
 Implementatie Leisurering:
Gefaseerde uitvoering en financiering.
Werkbudget Bestuurscommissie Economie en Toerisme, deel Toerisme
De kosten voor de realisering van de plannen van de bestuurscommissie op het gebied van toerisme bedragen
naar verwachting € 105.000, exclusief de inzet van personele capaciteit. De verdeling van deze middelen is als
volgt:
Omschrijving project / activiteit
Bedrag x € 1.000
Investeringsprogramma Toerisme: (2e deel Innovatieplatform Han Verheijden,
30
1e deel € 22.400,- in 2016)
Uitwerken en uitdragen (toeristische) identiteit
25
Vervolg WTTC: (2e deel, 1e deel € 50.000,- in 2016)
25
Visie VTE Zuid Limburg: (1/4 per subregio en provincie)
25
Totaal bedrag voorgenomen bestemmingen 2017
105
Projectgelden van voor 2017
In 2017 loopt ook nog een aantal activiteiten waarvoor in eerdere jaren middelen beschikbaar zijn gesteld door
de bestuurscommissie. Hiervan zijn nog (restant) middelen beschikbaar. De uitvoering en monitoring van deze
projecten legt ook in 2017 beslag op personele capaciteit.
De financiële stand van zaken hiervan (peildatum ultimo 2016) is als volgt:
Projecten BC E&T, onderdeel Toerisme
Bedrag x € 1.000
Samenwerking RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
50
Leisurering
38
WTTC
31
Actualisatie toerisme beleid
11
Totaal
130
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3. Bestuur, Samenwerking, overkoepelende Activiteiten en flexibele
Schil
In de rolverdeling tussen het Dagelijks bestuur en de Bestuurscommissies heeft het Dagelijks bestuur primair
de verantwoordelijkheid voor:
1. De besturing en de verantwoording van de gemeenschappelijke regeling.
2. Het bevorderen en invullen van de samenwerking binnen Parkstad.
3. De communicatie naar de stakeholders, zoals gemeenteraden, colleges, provincie, maatschappelijke
organisaties.
4. Het leggen van dwarsverbanden en initiëren/uitvoeren van overkoepelende activiteiten. Dit via het
aanhaken aan (bij voorkeur Parkstadbrede) kansrijke initiatieven (inclusief het verrichten van
haalbaarheidsonderzoeken) die zich tijdens de uitvoering van het jaarplan kunnen aandienen.
5. Het vervullen van de werkgeversrol voor de Parkstad-organisatie.
6. De organisatie van de grensoverschrijdende samenwerking.
7. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de afwikkeling van GBRD.
Ad 1 Gemeenschappelijke Regeling
De sturing en verantwoording verloopt gestructureerd via de planning- en controlcyclus. De bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en Bestuurscommissies zijn vastgelegd in de
Gemeenschappelijke Regeling.
Ten gevolge van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling van een “raden/colleges van b en w - regeling
naar een gemeenschappelijke regeling van enkel “colleges van b en w ” is de verordende bevoegdheid van het
Algemeen Bestuur (voorheen de Parkstadraad) komen te vervallen. De planning is in de eerste helft van 2017
de bestaande verordeningen tegen het licht te houden en vervolgstappen te ondernemen om een en ander
conform de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de GR afdoende te regelen. Dit kan betekenen dat in
2017 aan de 8 individuele gemeenteraden een voorstel zal worden voorgelegd voor het vaststellen van
verordende bevoegdheden verband houdende met de uitvoering van de kerntaken door Parkstad.
Daarnaast zullen in 2017 de door het voormalig Parkstadbestuur verleende mandaten/volmachten worden
geactualiseerd, waarbij gestreefd wordt naar een uniforme mandaatregeling die een einde maakt aan de
bestaande lappendeken op dit gebied.
Volgens de gemeenschappelijke regeling is het Dagelijks Bestuur belast met de zorg voor de archiefbescheiden
en zijn hierop de betreffende regels van de gemeente Heerlen van toepassing. Een afstemmingsexercitie op dit
terrein heeft tot nu toe niet plaats gevonden. In 2017 wordt dit opgepakt en zal worden onderzocht in
hoeverre het archief van de Stadsregio Parkstad Limburg voldoet aan de regelgeving en zullen op basis daarvan
vervolgstappen worden genomen.
Ad 2 Bevorderen van de samenwerking
Uit de in de zomer 2016 gehouden tussenevaluatie bij de 8 colleges is naar voren gekomen dat de nieuwe vorm
van samenwerken in de volle breedte als een succes wordt ervaren. Deze samenwerkingsvorm met
bestuurscommissies wordt gekenmerkt als daadkrachtig en doortastend, waarbij de goed worden bewaakt.
Een van de aandachtspunten in dit kader was de integrale afstemming tussen de Bestuurscommissies onderling
en de afstemming tussen Bestuurscommissies en het Dagelijks Bestuur.
Binnen het Regiobureau wordt gewerkt aan beter en meer op elkaar afstemmen van de beleidsvoorbereiding
en –uitvoering van de thema’s van de Bestuurscommissies. Daarnaast is er een gestructureerd overleg
geïntroduceerd tussen de voorzitter van het DB en de voorzitters van de Bestuurscommissies.
Het bevorderen van de samenwerking verloopt ook via het spoor van de raadsinformatie-bijeenkomsten en de
regiodagen voor de colleges. Uit de tussenevaluatie is gebleken dat de regiodagen door de colleges als zeer
positief worden ervaren. Ze zijn zeer informatief en er zijn goede sprekers. Het is een goede manier om
contacten te leggen waardoor de samenwerking verbetert.
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Van de raadsinformatiebijeenkomsten is gesteld dat deze niet optimaal worden benut. De opkomst van
raadsleden is wisselend, afhankelijk per thema. Een oplossing zou kunnen zijn de infoavonden actueler en
interessanter te maken. Dit wordt meegenomen in de voorbereidingen voor 2017. Overigens kan een lage
opkomst ook als een compliment worden geïnterpreteerd: als er iets niet zou kloppen, zou de opkomst van
raadsleden veel hoger zijn om daarmee aan de bel te kunnen trekken.
In 2017 staan 3 regiodagen voor de colleges gepland en 6 tot 8 raadsinformatiebijeenkomsten.
Ad 3 Communicatie
De communicatie is vooral gericht op de opgave waar de regio voor staat. De begrippen ‘trots’, ‘succes delen’
en ‘innoveren door samenwerking’ vormen ook in 2017 de basis van onze communicatiestrategie. Daar komt
het uitdragen van de titel ‘Beste bestemming wereldwijd 2016’ bij. Na het winnen van de Tourism for
Tomorrow award op 7 april 2016 ligt de focus in de communicatie een jaar lang op het uitdragen en vieren van
de prijs. Hiervoor is een projectleider aangetrokken, aparte strategie bepaald met daaraan gekoppeld budget,
activiteiten en middelen waaronder de website www.ditisparkstad.nl. In het verlengde hiervan voert het
Dagelijks Bestuur de discussie over wel of geen regiobranding. Indien hiertoe wordt besloten, heeft dat impact
op de communicatie. Uitvoering past overigens niet binnen de bestaande capaciteit.
De communicatie van ‘Dit is Parkstad’ is met name gericht op inwoners, toeristen en stakeholders
(ondernemers). Voor de stadsregio zijn dat professionals en bestuurders. Maar ook geïnteresseerde inwoners
die via social media bijvoorbeeld op onze website komen. Door de focus op de communicatie rondom de prijs,
is de lancering van de nieuwe Parkstad-website en de hieraan gekoppelde introductie van een nieuwe huisstijl
in 2016 uitgesteld. Dat staat voor 2017 prominent bovenaan de prioriteitenlijst. Net als een aantal filmpjes
waarin we onze successen in beeld brengen plus een animatie waarin we laten zien wat de stadsregio is. Teven
bekijken we hoe we de raadsinformatiebijeenkomsten beter kunnen afstemmen op de behoeften van
raadsleden zodat deze bijeenkomsten aantrekkelijker worden.
Communicatie vervult in de samenwerking dus een cruciale rol. In het kader van de transformatie is dit niet
onderkend en is voor communicatie noch in financiële zin noch in formatieve zin structureel ruimte
vrijgemaakt. In 2017 wordt net als in 2016 personele capaciteit ingezet gedekt vanuit het frictiekostenbudget.
Sinds 1 januari 2015 is het mogelijk dat een openbaar lichaam een eigen publicatieblad instelt, waarbij dit blad
toegankelijk dient te zijn via “www.officielebekendmakingen.nl”. Daarvoor is verplichte registratie bij het
Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) nodig en deze website voor
bekendmakingen te gebruiken.
Het voordeel van deze vorm van publicaties is dat algemeen verbindende voorschriften kunnen worden
bekendgemaakt via dat (elektronische) publicatieblad en zij in werking treden na bekendmaking van dat blad.
Er hoeft dan niet langer gewacht te worden totdat de laatste gemeente in de regio het betreffende besluit
heeft bekend gemaakt. Het betreft alleen besluiten op grond van een gedelegeerde bevoegdheid. Besluiten op
grond van gemandateerde bevoegdheden dienen in het blad van de aangesloten gemeenten te worden
gepubliceerd. In 2017 zal worden onderzocht of dit een optie voor de Stadsregio is gelet op de gewijzigde
bevoegdheden.
Ad 4 Kansrijke Initiatieven
Het gaat hierbij om het aanhaken aan (bij voorkeur Parkstadbrede) kansrijke initiatieven (inclusief het
verrichten van haalbaarheidsonderzoeken) die zich tijdens de uitvoering van het jaarplan kunnen aandienen.
Overigens zijn de bestuurscommissies als eerste aan zet – gelet op hun rol binnen Parkstad – om kansrijke
initiatieven te stimuleren c.q. te omarmen.
 Congres Stedelijke Transformatie
Voor 2017 staat het Congres Stedelijke Transformatie gepland. Dit wordt georganiseerd in samenwerking
met Zuid-Limburg, de provincie, het Ministerie van BZK en kennisinstituten. Deze activiteit is één van de
mogelijke activiteiten die betaald worden uit de eenmalige procesgelden die door het ministerie van BZK
heeft toegekend aan Parkstad, Maastricht en Sittard-Geleen. Het gaat dan om € 25.000 per regio, totaal €
75.000. Parkstad heeft toegezegd het voortouw te nemen bij de nadere uitwerking van de mogelijke
initiatieven.
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 Subsidieverwerving / Lobby
Sinds half 2015 is door het dagelijks bestuur samen met de gemeente Heerlen een lobbyist /
subsidieverwerver ingehuurd. De opdracht hierbij was het doelgericht subsidie verwerven op basis van een
vastgestelde agenda, i.c. voor de projecten zoals genoemd in de vastgestelde regionale ontwikkelagenda.
De kosten daarvan zijn in 2016 gedekt uit restant middelen die destijds bedoeld waren voor
subsidieverwerving. Deze middelen zijn op.
In 2017 is in afwachting van een structurele invulling gezocht naar incidentele dekking buiten het
werkbudget om. Immers lobby hoorde niet tot de oorspronkelijke kerntaken, waarop destijds de omvang
van het werkbudget was gebaseerd. Concreet wordt € 40.000 gedekt uit de reserve frictiegelden.
Bij de tussenevaluatie kerntaken bleek dat de meeste colleges het belang van externe oriëntatie
(communicatie, lobby en promotie) als onderdeel van de kernagenda onderkennen zonder dat dit
vanzelfsprekend impliceert dat er ook (structureel) extra middelen beschikbaar zouden moeten komen.
 Regiobranding
Het Dagelijks bestuur vindt het voor de regio van belang om weer invulling te geven aan regiobranding. In
2016 is deze activiteit ingebed in de follow up van de toekenning van de WTTC-award. Deze activiteiten
lopen door tot in het voorjaar 2017. Het idee is om aansluitend daarop een besluit te laten nemen of en hoe
verder zou kunnen worden gegaan met regiobranding. In afwachting daarvan is voor regiobranding een
p.m. raming opgenomen.
Investeringsopgave Parkstad / Initiëren en uitvoeren overkoepelende activiteiten
Met ingang van 2016 krijgen de Parkstadgemeenten 5 jaar lang € 3,9 miljoen per jaar uitgekeerd op basis van
de decentralisatie uitkering bevolkingsdaling. In Parkstadverband is besloten hiervan € 2,9 miljoen per jaar
(circa. 75%) regionaal in te zetten.
Ten aanzien van de programmering van de inzet van deze middelen zijn in juli procesafspraken vastgelegd. In
oktober is door het DB besloten - gelet op het advies van de bestuurscommissies - in te stemmen met de
financiële toekenning voor projecten uit de eerste tranche (2016) te weten:
 € 2 miljoen voor de spoorverdubbeling in kader van de intercity naar Aken, waarvan € 1 miljoen in de
eerste tranche en € 1 miljoen in de overige 4 tranches;
 € 100.000,- voor het project Aanpak Particulier Bezit;
 € 1,5 miljoen voor de Aanpak Hoogbouwflats – casus 1 (Kerkrade);
 € 300.000 voor onderdelen b, c, e, h en f uit het project Leisure-Ring, op voorwaarde van cofinanciering
door de Provincie Limburg.
In 2017 zal in samenspraak met de Bestuurscommissies opnieuw de selectie plaatsvinden van projecten die in
aanmerking komen voor financiering uit de krimpgelden.
Ad 5 Grensoverschrijdende samenwerking
De Arbeitsgemeinschaft Charlemagne Grensregio (opgericht in 2011) is een grensoverschrijdend
samenwerkingsverband tussen Parkstad Limburg, Stadt Aachen, Städteregion Aachen, gemeente Heerlen, de
Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens en de gemeente Vaals. Naast het oppakken en uitvoeren van
concrete projecten is de functie van Charlemagne vaak optreden als katalysator en matchmaker bij
grensoverschrijdende ontwikkelingen/projecten en het leggen van verbindingen. Hoewel EMR , Citydeal etc.
hun rol binnen grensoverschrijdende samenwerking vervullen is Charlemagne voor Parkstad het belangrijkste
instrument om snel en efficiënt concrete grensoverschrijdende projecten op te pakken, samen te werken met
de grensgemeenten en juist dicht bij de grens het verschil te maken. Het periodieke en structurele overleg van
bestuurders en ambtenaren is een belangrijke basis voor deze samenwerking.
Grensoverschrijdende samenwerking is voor Parkstad altijd een speerpunt geweest in de strategische agenda,
maar is bij de besluitvorming over de nieuwe kerntaken uit de kernagenda gehaald. Gezien het belang van de
grensoverschrijdende samenwerking bekrachtigden de acht colleges in 2015 de voortzetting van de AG
Charlemagne Grensregio als eerste onderwerp binnen de flexibele schil. De structurele bijdrage bedraagt
jaarlijks € 50.000 en wordt conform de afspraken doorberekend aan de gemeenten volgens de gebruikelijke
verdeelsleutel van Parkstad Limburg.
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Gemeente
Brunssum
Heerlen
Kerkrade
Landgraaf
Nuth
Onderbanken
Simpelveld
Voerendaal
Totaal

Aandeel in %
11,11
41,18
19,31
13,81
4,81
2,65
3,36
3,77
100,00

Aandeel in €
5.555
20.590
9.655
6.905
2.405
1.325
1.680
1.885
50.000

Jaarlijks pakt de Charlemagne Grensregio projecten op die deels structureel worden georganiseerd zoals de
reeks Unternehmertreffen, het Einzelhandelsforum en de Nacht der Unternehmen en die zich op steeds meer
interesse mogen verheugen. Onderstaand kort een aantal andere projecten die in 2017 op de rol staan.
Project CharlemagnEbus
In 2016 werd de CharlemagnEbus opgenomen in de Interregaanvraag van de AVV. In januari 2017 wordt beslist
over de toekenning. Naar verwachting zal in december 2017 het laadstation in de buurt van het centraal
station van Aken worden geplaatst. In Heerlen komt een laadstation te staan bij het busstation, dat wordt
gefinancierd door gemeente Heerlen en Provincie Limburg.
Interregproject Moro (Modelvorhaben der Raumordnung)
In 2016 hebben diverse workshops plaatsgevonden met de deelnemende regio’s waarbij vanaf het begin
duidelijk was dat de grensregio’s qua grootte, ervaring en verzamelen van data zeer van elkaar verschillen. Op
20 januari 2017 vindt een regionale grensoverschrijdende workshop plaats met planners, medewerkers van het
kadaster, overheid en RWTH voor de uitwerking van dit project binnen de Charlemagne Grensregio. In februari
2017 volgt de internationale bijeenkomst met alle partnerregio’s in Berlijn.
Grensoverschrijdende Tourenapp
De grensoverschrijdende Tourenapp van de Städteregion Aachen met fiets- en wandelroutes in de Städteregion
voor toeristen en bewoners van de regio zal grensoverschrijdend worden uitgebreid. Na afstemming met VVV
Zuid-Limburg en de Touristikern uit Ostbelgien is voor de financiering aansluiting gezocht bij het “People to
people” project dat door de EMR wordt ingediend. Mogelijke start en afronding in 2017.
Deelname Provada / Expo Real
Naar aanleiding van de zeer positieve ervaringen in 2016 zal Charlemagne Grensregio in 2017 weer een bezoek
brengen aan de Expo Real in München en is men aanwezig tijdens de Provada in Amsterdam. Het thema
grensoverschrijdende samenwerking wordt op beide beurzen meer in beeld gebracht waarbij wordt ingezoomd
op de diverse projecten die aan weerskanten van de grens actueel zijn.
IBA
De Duitse partners van de Charlemagne Grensregio en de gemeente Vaals hebben grote interesse om met een
of meerdere projecten aan te sluiten bij de IBA Parkstad Limburg binnen de eisen die daarvoor gesteld worden.
In januari/februari 2017 worden een à twee workshops gehouden om relevante projecten te definiëren waarna
deze bij de IBA worden aangereikt. Gezien de korte termijn tot het einde van de looptijd van IBA zal dit in de
eerste helft van 2017 zijn beslag moeten krijgen. In dit kader is een relatie gelegd met de prijsvraag van de
Bund Deutscher Architecten (BDA). De presentatie van de resultaten van de prijsvraag vindt op 16 december
2016 plaats, de ideeën kunnen eventueel bij IBA projecten worden ingezet.
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Werkbudget Dagelijks bestuur
Voor de uitvoering van de voorgenomen activiteiten in 2017 van het dagelijks bestuur is een bedrag nodig van
€ 130 .000, exclusief AG Charlemagne. Hierbij is ervan uitgegaan dat er personele capaciteit beschikbaar komt
voor communicatie en ondersteuning regiodagen ten laste van het frictiebudget. Bovendien zijn de ramingen
voor lobby en regiobranding p.m. geraamd en zal hiervoor nog incidentele dekking moeten worden gevonden.
Activiteiten 2017 Dagelijks bestuur
Actualiseren verordeningen / regelgeving / archief
Communicatie / publicaties
Communicatie algemeen1
Bestuurlijke adviezen / juridische bijstand
Bestuurskosten algemeen
Kansrijke initiatieven / Investeringsopgave Parkstad
Regiobranding
Lobby (€ 40.000)
Totaal bedrag voorgenomen activiteiten

1

Benodigd budget x € 1.000
22
5
43
30
20
10
p.m.
Dekking uit reserve frictiegelden
130

Exclusief kosten voor personele capaciteit. Daarvoor wordt in 2016 een beroep gedaan op het frictiekostenbudget

27

4. Regiobureau en Bedrijfsvoering en afwikkeling GBRD
Uitbesteden bedrijfsvoering
Op 27 november 2013 is het stappenplan toekomst regionale samenwerking door het Parkstadbestuur als
uitgangspunt vastgesteld voor de transformatie van Parkstad. Gelijktijdig werd aan de directie van het
Parkstadbureau opdracht gegeven het stappenplan uit te voeren binnen de vastgestelde financiële kaders.
Onderdeel van dit stappenplan vormde de uitbesteding van de bedrijfsvoering van Parkstad aan één van de
aangesloten gemeenten. Voorwaarde daarbij was dat de materiële kosten voor de bedrijfsvoering en
huisvesting gereduceerd zouden worden van € 784.000 naar € 265.000 (een besparing van € 519.000).
Na een uitgebreid inventarisatie- en offertetraject is in 2015 besloten de bedrijfsvoering op een enigszins
andere wijze in te vullen om te kunnen blijven voldoen aan het vastgelegde financiële kader. Gekozen is voor
een mix van uitbesteden van taken op het terrein van huisvesting, facilitaire dienstverlening, administratie en
ict in combinatie met het in beperkte mate in eigen beheer uitoefenen van taken die dicht bij het primaire
proces staan (officemanagement, hrm en administratie en controlling). In dat kader wordt in 2017 overgegaan
naar een vaste invulling (in plaats van gebruik te maken van inhuur) voor het voeren van de financiële
administratie en voor planning en control en zal de formatie worden uitgebreid met 1,0 fte. De kosten worden
gedekt binnen het budget voor de bedrijfsvoering.
Bedrijfsvoering 2017
In de begroting 2017 is voor bedrijfsvoering een bedrag opgenomen van structureel € 235.000 per jaar. In 2017
zullen naar verwachting voor het laatst eenmalige transitie- en implementatiekosten (ad € 30.000) worden
gemaakt als gevolg van de transformatie van 2015. Deze kosten houden verband met de volledige
implementatie van de financiële administratie en het verzekeren van de continuïteit bij de overgang van inhuur
naar vaste medewerkers.
Daarnaast is er sprake van structureel hogere accountantskosten (€ 20.000 in plaats van € 10.000), die niet
waren voorzien in de begroting 2017. In 2017 zullen deze kosten worden gedekt uit het frictiebudget. Met
ingang van 2018 zullen deze onvermijdelijk hogere kosten deel uitmaken van de begroting.
De totale kosten voor de bedrijfsvoering worden aldus geraamd op € 275.000, waarvan € 40.000 wordt gedekt
uit het frictiebudget:
Huisvesting en bedrijfsvoering 2017
Huisvesting
ICT
Facilities
Administratie en planning en control (incl. structureel hogere accountantskosten)
Organisatiekosten en hrm
Eenmalige frictiekosten
Totaal

Bedrag x € 1.000
57
50
18
82
38
30
275

In 2017 zal de transitie van de bedrijfsvoering zijn voltooid. Dan zal ook kunnen worden vastgesteld in hoeverre
de aanname rondom het budget voor de bedrijfsvoering houdbaar is. Zoals hiervoor is aangegeven blijken de
kosten voor de accountant per jaar structureel € 10.000 hoger te liggen dan werd aangenomen. Daarnaast
blijken er extra kosten voor het faciliteren van de platformfunctie, die niet ten laste van de bestuurscommissies
of het dagelijks bestuur komen en nu drukken op het bedrijfsvoeringsbudget.
In het voorjaar 2017 zal – nadat ook de financiële en personele administratie op nieuwe leest zal zijn geschoeid
– een analyse worden gemaakt van de bedrijfsvoeringskosten en welke (aanvullende) maatregelen eventueel
nodig zijn om het structurele budget en de structurele kosten in evenwicht te houden.
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Kernformatie en bezetting
Voor de kernformatie van 10,1 fte is een bedrag in de begroting 2017 opgenomen van € 889.000 voor
loonkosten en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Per 1 januari 2017 zijn 17 (14,5 fte) medewerkers in dienst zijn. Van deze medewerkers behoort 10,1 fte tot de
kernformatie. De overige 4,4 fte is als volgt te verklaren:.
 0,5 fte ( 1medewerker) wordt ingezet ten behoeve van AG Charlemagne. De kosten worden gedekt uit de
flexibele schil.
 1,0 fte (2 medewerkers) wordt ingezet voor communicatie, promotie en de organisatie en voorbereiding
van regiodagen en raadsinformatiebijeenkomsten en wordt gedekt uit de frictiegelden.
 0,9 fte (1 medewerker) is tijdelijk in dienst ten behoeve van de afbouw van taken van voor de transitie en
wordt gedekt uit de frictiegelden.
 1,0 fte (1 medewerker) is tijdelijk in dienst met name belast met de afhandeling van de voucherregeling.
Deze taak wordt sinds 2016 in eigen beheer uitgevoerd in plaats van door LIOF.
 1,0 fte (2 medewerkers) is tijdelijk in dienst ten behoeve van het project Streetwise. De kosten daarvan
worden gedragen door de gemeente Heerlen.
Zoals uit het overzicht hiervoor blijkt zal ook in 2017 naast de kernformatie tijdelijk 0,9 fte moeten worden
ingezet om de resterende taken uit de periode van het Pact van Parkstad af te wikkelen. Hierbij valt te denken
aan de afwikkeling van projecten als de businesscases herstructurering, BIHTS, Groenagenda,
Werkgelegenheidsfonds, RoCK en Citizens’ Rail. De kosten daarvan worden gedekt uit het frictiebudget. Indien
deze capaciteit gevonden zou moeten worden binnen de kernformatie dan zou dit ten koste gaan van de
realisering van de ambities en activiteiten van de bestuurscommissies.
Daarnaast wordt de gedragslijn van 2016 gecontinueerd om voor communicatie, promotie en de organisatie en
voorbereiding van regiodagen en raadsinformatiebijeenkomsten tijdelijk 1,0 fte in te zetten ten laste van het
frictiebudget. Dit in afwachting van een definitieve besluitvorming over de omvang en financiële dekking van
deze activiteiten.
Daarnaast zijn er nog taken die verband houden met de afwikkeling van overige taken, zoals GBRD en EFRO. De
capaciteit die hiervoor wordt ingezet en de kosten die hiervoor worden gemaakt zullen ten laste worden
gebracht van de budgetten die voor de afwikkeling van deze taken beschikbaar zijn, zoals de
desintegratiekosten GBRD en de risicovoorziening EFRO.
Beroep op frictiekosten 2017
In 2017 is het volgende beroep op de frictiekosten voorzien:
Bedrag 2017
Inzet frictiegelden
x € 1.000
Extra loonkosten van 2 medewerkers, die op basis van
het Sociaal Plan het salaris betaald krijgen op grond
36
van hun functies en bijbehorende waardering van voor
de transitie.
0,9 fte voor afhandeling van “oude taken”
65
Transitie- en implementatiekosten bedrijfsvoering,
40
incl. hogere accountantskosten
1,0 fte voor communicatie, promotie en de
voorbereiding en ondersteuning van de regiodagen en
85
raadsinformatiebijeenkomsten
Lobby

40

1,0 fte programma ondersteuning

p.m.

Totaal

266
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Kosten incidenteel / structureel
Incidenteel, maar kosten lopen
door t/m 2025. Totaal is daarvoor
nog € 175.000 gereserveerd in
frictiebudget
Incidenteel voor 2017
Structureel € 10.000 (acc. kosten)
Incidenteel voor 2017: € 30.000
Structurele kosten, incidenteel
gedekt in 2017
Structurele kosten, incidenteel
gedekt in 2017
Structureel, indien daarover wordt
besloten in kader van begroting
2018 met start medio 2017.

Totaal zal dus naar verwachting een beroep op de frictiekosten worden gedaan van € 266.000. Deze zullen
worden gedekt uit de reserve frictiegelden. De omvang daarvan bedraagt eind 2016 naar verwachting
€ 1.152.000 en dus eind 2017 naar verwachting € 886.000.
Na 2017 moet rekening worden gehouden met een beroep op de frictiekostenreserve ter hoogte van € 315.000
voor het afdekken van het risico van het vervallen van de dekking voor personele kosten (1,0 fte nu gedekt uit
de flexibele schil en uit tijdelijke middelen) en voor de extra loonkosten op basis van het Sociaal Plan.
Dit betekent dat van het frictiebudget nog een bedrag van afgerond € 570.000 beschikbaar is om tijdelijk
knelpunten en op te lossen, zoals de onevenwichtigheid tussen taken en personele capaciteit van Parkstad en
het ontbreken van middelen voor lobby en regiobranding.

Afwikkeling GBRD
De afwikkeling van de financiële en personele desintegratie van GBRD en de afwikkeling van de financiële
afspraken met BsGW vallen onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van Parkstad. In 2017 spelen nog de
volgende zaken:
o Desintegratiekosten
o Tijdelijke kosten BsGW
o Frictiekosten
o Bijdragen gemeenten
o Bijdrage BsGW
Bijdragen GBRD en 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 € 1.608.000. De bijdragen zijn als volgt verdeeld:
Gemeente

Bijdrage in €

Brunssum

107.617

Heerlen

343.626

Landgraaf

85.657

Onderbanken

26.816

Simpelveld
Voerendaal
Subtotaal gemeenten

35.392
44.879
643.987

Bijdrage BsGW

963.772

Totaal generaal

1.607.759

Kosten
Desintegratiekosten
Met ingang van 2017 zullen de desintegratiekosten naar verwachting alleen nog bestaan uit kosten van
Parkstad voor de bewaking en afhandeling van de personele frictiekosten. Hiervoor is een bedrag geraamd van
€ 25.000 verdeeld over de jaren 2017 en 2018.
Tijdelijke kosten BsGW
Van BsGW wordt in 2017 een afrekening verwacht van het project 1-biljet. Aangezien het project 1-biljet
grotendeels al is uitgevoerd, wordt aangenomen dat een bedrag van maximaal € 100.000 nodig is voor de
afrekening van dit project.
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Frictiekosten
De frictiekosten worden in 2017 geraamd op € 535.00. Deze kosten bestaan uit:
 Een bijdrage aan BsGW van € 535.000 voor de loonkosten van tijdelijk bovenformatief personeel dat in
afwachting van plaatsing op een reguliere functie bij BsGW al in dienst is genomen door BsGW.
 Een bijdrage aan BsGW voor de kosten van de stimuleringsregeling voor vrijwillig vroegtijdige beëindiging
van arbeidsovereenkomsten. Vooralsnog zijn deze kosten p.m. geraamd.
Het natuurlijk verloop bij BsGW blijkt veel lager te liggen dan ten tijde bij de vaststelling van het desintegratieen frictiebudget werd aangenomen. In 2014 en 2015 lag dit op een niveau van gemiddeld 1% per jaar. In 2016
zijn stimuleringsmaatregelen genomen door het bestuur van BsGW, waardoor het natuurlijk verloop iets is
versneld. Desondanks blijft de realisatie achter bij de prognoses. Het aantal tijdelijk boventalligen bedraagt per
ultimo 2016 nog 12,06 fte, waarvan 9,2 fte ten laste komen van de ex-GBRD gemeenten. Voor 2017 stelt BsGW
nieuwe prognoses op. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat de kosten voor tijdelijk boventalligen in 2017
en latere jaren nog € 1,4 miljoen bedragen.

Kosten versus dekking
Een totaal overzicht van de kosten en de dekking ervan is weergegeven in onderstaande tabel. Uit de tabel is af
te leiden dat – indien de kosten voor de tijdelijk boventalligen met ingang van 2017 toch zouden uitkomen op
ruim € 1,4 miljoen – dit ook de omvang van een mogelijk tekort zal zijn.
Kosten x € 1.000
Desintegratiekosten

Realisatie t/m 2016

Prognose vanaf 2017

708

Totaal

25

733

Tijdelijke kosten BsGW

2.869

370

3.239

Frictiekosten

6.061

1.400

7.461

Totaal kosten

9.638

1.995

11.433

Bijdragen gemeenten

5.469

644

6.113

Bijdrage BsGW

2.936

964

3.900

Totaal baten

8.405

1.608

10.013

62

62

-325

1.348-

Dekking x € 1.000

Reserve egalisatie frictiekosten
GBRD
Resultaat

1.233-

31

5. Financiën
Het financiële kader voor de uitvoering van het jaarplan wordt gevormd door de begroting 2017. De in juli 2016
vastgestelde begroting 2017 (exclusief afwikkeling GBRD) ziet er in hoofdlijnen als volgt uit.
Omschrijving
Verplichtingen Buitenring
Werkbudget voor activiteiten
Regionale initiatieven
BDU
Flexibele schil / AG Charlemagne
Loonkosten formatie, incl. inhuur projecten
Materiële kosten bedrijfsvoering en huisvesting
Tijdelijke frictiekosten en transitie

Bedragen x € 1.000
400
500
947
p.m.
50
889
235
0
3.021

Kosten activiteiten
Bijdragen deelnemende gemeenten
Bijdragen regionale initiatieven
Bijdragen gemeenten flexibele schil / AG Charlemagne
BDU

2.024
947
50
p.m.
3.021

Dekking activiteiten
Saldo begroting

0

Via de 1e begrotingswijziging 2017 wordt voorgestelde aanvullend daarop voor 2017 de volgende bedragen in
de begroting 2017 op te nemenr:
1. Een bedrag van € 350.000 als werkbudget. In oktober 2016 heeft het Algemeen Bestuur in het kader van de
bestuursrapportage besloten tot het instellen van een reserve werkbudget Algemeen Bestuur en de in enig
jaar niet bestemde middelen van de werkbudgetten van de bestuurscommissies en het dagelijks bestuur
toe te voegen aan deze reserve. Dit met als doel deze middelen in het daaropvolgende jaar toe te voegen
aan de werkbudgetten. De verwachting is dat van de beschikbare middelen in 2016 een bedrag van
€ 350.000 nog niet zal zijn bestemd door de bestuurscommissies en het Dagelijks Bestuur.
2. Een bedrag van € 226.000 voor frictiekosten voor personeel en bedrijfsvoering. De specificatie daarvan is
opgenomen op pagina 29. Dit bedrag wordt onttrokken aan de reserve frictiekosten.
3. Een bedrag van € 40.000 voor lobby gedekt uit frictiekosten.
4. Een bedrag van € 2.933.000 voor projecten passend binnen de criteria van de regionaak in te zetten deel
van de decentralisatie uitkering bevolkingsdaling. De dekking zijn de hiervoor beschikbaar gestelde
middelen via de algemene uitkering aan de gemeente Heerlen die worden doorgesluisd naar Parkstad.
5. Een bedrag van € 452.000 voor de administratieve ontzorging van het zonnepanelenproject als onderdeel
van de flexibele schil. Deze kosten worden gedekt door gemeentelijke bijdragen.
Dit betekent dat aan de hand van het jaarplan 2017 de begroting als volgt dient te worden gewijzigd:
1. Het werkbudget activiteiten (onderdeel van het programma kerntaken) wordt verhoogd met € 350.000 ten
laste van de reserve werkbudget Algemeen Bestuur.
2. Het bedrag van € 40.000 voor lobby ten laste van de reserve frictiekosten Parkstad wordt toegevoegd aan
het budget voor het programma kerntaken
3. Er wordt een bedrag toegevoegd van € 2.933.000 als budget regionaal deel DU Bevolkingsdaling als
onderdeel van het programma kerntaken.
4. Er wordt een bedrag van € 452.000 toegevoegd als budget administratieve ontzorging project
zonnepanelen als onderdeel van het programma flexibele schil.
5. Het budget bedrijfsvoering wordt verhoogd met € 40.000 (onderdeel van het programma bestuur,
bedrijfsvoering en regiobijdragen) ten laste van de reserve frictiekosten Parkstad.
6. Het budget voor loonkosten (onderdeel van het programma bestuur, bedrijfsvoering en regiobijdragen)
wordt verhoogd met € 186.000 ten laste van de reserve frictiekosten Parkstad.
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Deze bedragen worden aan de begroting toegevoegd door middel van de eerste begrotingswijziging 2017, die
gelijktijdig met het jaarplan ter besluitvorming wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.
De verdeling van het ongesplitste werkbudget 2017 over de bestuurscommissie leidt niet tot een
begrotingswijziging, aangezien dit een toewijzing en specificatie binnen één programmabudget.
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6. Ontwerpbesluit
Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg,
d.d. 1 februari 2017
- gezien het voorstel van het Dagelijks bestuur;
- gelet op het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg;
- gelet op het bepaalde in de Financiële verordening Stadsregio Parkstad Limburg 2011;
Besluit:
1. Het jaarplan 2017 vast te stellen;
2.

De begroting 2017 als volgt te wijzigen (Bedragen x € 1.000)):
Omschrijving

2017

Begroting
2017 na 1e
wijziging

Voorstel 1e
wijziging

Exploitatielasten
 Programma kerntaken
 Programma flexibele schil
 Bestuur, bedrijfsvoering en regiobijdragen2
Totale lasten

1.447
50
3.263

3.323
452
226

4.770
502
3.489

4.760

4.001

8.761

947

2.933
452

3.880
502
4.004

5.001

3.385

8.386

241

- 616

- 375

350
266

- 400
159
350
266

0

0

Baten
 Programma kerntaken
 Programma flexibele schil
 Bestuur, bedrijfsvoering en regiobijdragen3
Totale baten

50
4.004

Exploitatieresultaat (=baten – lasten)
Mutaties reserves
 Storting reserve Buitenring
 Onttrekking reserve Buitenring
 Onttrekking reserve werkbudget Algemeen Bestuur
 Onttrekking frictiereserve parkstad
Begrotingsresultaat

3.

Bedragen x € 1.000

Werkbudget Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering
Werkbudget Bestuurscommissie Ruimte
Werkbudget Bestuurscommissie Mobiliteit
Werkbudget Bestuurscommissie Economie en Toerisme
Werkbudget Dagelijks bestuur
Totaal

2
3

0

Het werkbudget activiteiten 2017 ad € 850.000 als volgt te verdelen:
Omschrijving

4.

- 400
159

220
125
125
250
130
850

Het instellen van de reserve subregionaal sloop- en transformatiefonds met als doel het mogelijk maken
om bij kleine woningbouwinitiatieven financiële compensatiemiddelen in te zetten voor verdunning en
transformatie van de woningvoorraad.

Inclusief lasten afwikkeling GBRD
Inclusief bijdragen afwikkeling GBRD
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Bijlage 1. Thema’s en taakvelden Kernagenda
Door bestuurscommissies geaccordeerde versie blauwe schema
Kernagenda
Deelname: 8 gemeenten; Personele capaciteit 9,5 fte
Thema’s

Wonen

Niet kernagenda

Taakvelden

Wat eigenlijk te
continueren

Stoppen / Afbouwen

Platformfunctie
- Het faciliteren van de Bestuurscommissie wonen.
- Overheden (Parkstadgemeenten, Provincie, Rijk).
- Woningcorporaties (ROW.
- Marktpartijen
Beleid
Kaderstellend regionaal woonbeleid:
- Intergemeentelijke Structuurvisie
- Herstructureringsvisie
- Regionale Woonstrategie
- Structuurvisiebesluit Wonen
Input voor Zuid-Limburg woonbeleid:
- Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL)
- Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg
Programmering
- Regionale woningmarktprogrammering van
toevoegingen en onttrekkingen.
Monitoring
- Woonmonitor & transformatieopgave
- (+ doorkijk naar 2030)
- Betaalbaarheid & duurzaamheid
- GIS-monitor
- Wonen en Zorg
- Voortgang Wijkenaanpak
Voortgang Transitiepilots
Instrumentontwikkeling
Gericht op:
- Aanpak particulier bezit: hoogbouwflats Parkstad
- Herstellen verhouding koop-huur:
huurportefeuille
- Verbeteren betaalbaarheid
- Verbeteren doorstroming woningmarkt:
woningmarktestafette
- Levensloopbestendig en duurzaam renoveren:
PALET sociale woningvoorraad
- Huisvesting prioritaire doelgroepen:
RWTH/studentenhuisvesting
- Financiering van de transformatie-opgave
Uitrol van bestaande en toepassing nieuwe
instrumenten.
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- Financiële
verplichtingen m.b.t. de
Wijkenaanpak.
- Regionaal aanpakken
van het dossier
‘Scheiden Wonen en
Zorg’ (raakvlak met het
sociale domein)
- Projecten/ondersteuning
:
- Wijkenaanpak (5
wijken)
- LDE Kerkrade-West
- Transferium
Kerkrade
- Re-Use

-

- Lobby- fondswerving:
- Beheer
Transformatiefonds
- Nationaal Netwerk
bevolkingsdaling
- EU middelen
herstructurering
- Platform 31
experimenten
- Regionaal sloopfonds
provincie

AG Charlemagne
ondersteuning
Neimed
ondersteuning
(instituut voor
demografische
ontwikkeling). De
verplichting bestaat
om ca. 0,3 fte
ondersteuning te
leveren voor nog 2
jaar
Beheer
Transformatiefonds
(financieel, onderdeel
bedrijfsvoering)

Kernagenda
Deelname: 8 gemeenten; Personele capaciteit 9,5 fte
Thema’s

Niet kernagenda
Wat eigenlijk te
Stoppen / Afbouwen
continueren

Taakvelden

- Parkstad Centrum

Ruimte

Platformfunctie
- Het faciliteren van de Bestuurscommissie ruimte
- Overheden (Parkstadgemeenten, Provincie, Rijk)
- Marktpartijen
Beleid
- Intergemeentelijke Structuurvisie
- Parkstad Limburg Energietransitie (PALET)
- Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL)
Programmering
- Uitvoeringsprogramma PALET i.s.m.
maatschappelijke partners
- Programmatische aanpak thema’s
Intergemeentelijke Structuurvisie
- Programmering Integrale Gebieds-ontwikkeling
rondom Buitenring:
a. Poort van Parkstad
b. Oostflank Brunssum / NWW
c. Slot Schaesberg
d. Gebrookerbos
e. Parc Gravenrode
f. Mijnspoor
Monitoring
- Intergemeentelijke Structuurvisie
- PALET
Instrumentenontwikkeling
- In het kader van programmatische aanpak thema’s
Intergemeentelijke Structuurvisie
- In het kader van uitvoeringsprogramma PALET
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- Afstemming ruimtelijke
ontwikkelingen Stadt
Aachen en
Städteregion Aachen
- Groenagenda:
1. Vanaf 2014 geen
financiële middelen
meer beschikbaar.
Voortgang van
projecten waar
Parkstad aan heeft
bijgedragen wordt
gemonitord
(stoppen wanneer
alle projecten zijn
afgerond).
2. Merendeel van de
onder 1.
Genoemde
toegekende
financiële bijdragen
dient nog formeel te
worden
afgehandeld. Dit is
pas mogelijk is als
project compleet is
afgerond
(voorziene
eindtermijn is eind
2015).

AG Charlemagne
ondersteuning

Kernagenda
Deelname: 8 gemeenten; Personele capaciteit 9,5 fte
Thema’s

Mobiliteit

Niet kernagenda

Taakvelden

Stoppen / Afbouwen

Platformfunctie
- Het faciliteren van de Bestuurscommissie
mobiliteit,
- Bestuurlijk RMO met gedeputeerde
- Stuurgroep grens OV,
- Regionaal bestuurlijk overleg Buitenring (RBO)
- Overheden (Parkstadgemeenten, Provincie, Rijk)
Beleid
- Regionaal Verkeer- en Vervoerplan (RVVP)
- Duurzame Mobiliteit
- Actieplan Fiets Parkstad
Programmering en Monitoring
In het kader van het RVVP:
- Stationsverbeteringen
- Financiële afspraken Buitenring en Opbrengend
vermogen Buitenring
- Duurzame Mobiliteit
- Actieplan Fiets Parkstad
- Verkeersveiligheid
- Brede Doel Uitkering (BDU)
- Mijnspoor (zie onder f. bij programmering thema
‘Ruimte’)
Projectondersteuning
- Grensoverschrijdend OV (Intercity Heerlen-Aachen
en Avantislijn)
- Buitenring Parkstad inclusief inspannings- en
resultaatverplichting
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- RoCK Connecting
Knowledge by Rail:
Overeenkomst eindigt
eind 2015
- Citizens’ Rail
(Interreg):
Overeenkomst eindigt
eind 2015
- Transferium Kerkrade–
West Mijnspoor

Wat eigenlijk te
continueren

- RoCK tot eind 2015

- Citizens’ Rail tot eind
2015

Kernagenda
Deelname: 8 gemeenten; Personele capaciteit 9,5 fte
Thema’s

Economie

Niet kernagenda

Taakvelden

Stoppen / Afbouwen

Platformfunctie
- Het faciliteren van de Bestuurscommissie
Economie en Toerisme
- Overheden (Parkstadgemeenten, Provincie, Rijk)
- Marktpartijen, Ondernemend Parkstad
- Ondersteunen bestuurslidmaatschap BTM en
Starterscentrum.
Beleid
- Ontwikkelen instrumentarium ten behoeve van het
vastgestelde Retail beleid
- Samenhangende visie Retail in relatie tot
herstructurering
- Ontwikkelen van beleid ter stimulering van het
middelgrote bedrijfsleven
- Doorontwikkelen toeristische visie in relatie tot
cultureel erfgoed en verblijfstoerisme
- Euregionale visie Toerisme
- Ontwikkelen visie op kansen van Energietransitie
voor het bedrijfsleven in Parkstad Limburg
Programmering
- Dit is Parkstad Limburg
- Vervolg op Tiger
- In het kader van AG Charlemagne
grensoverschrijdende stimulering toeristische sector
- Programmatische doorvertaling van de visie op
verblijfstoerisme in relatie tot het cultureel erfgoed
- Stimulering MKB, economische winst van
Energietransitie in regio houden
- Aanspreekpunt voor Provincie voor de planning en
programmering van bedrijfsterreinen, waaronder
herstructurering
- Uitvoeringsprogramma toerisme 2010-2014
Monitoring
- Voucherregeling
- Onderdelen BIHTS
- Economische ontwikkelingen zoals:
o Werkgelegenheid
o Vestigingenregister
- Toeristische ontwikkelingen
- Ontwikkelingen Retail
Centraal innen en doorsluizen middelen:
- VVV
- BTM
- Starterscentrum
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Wat eigenlijk te
continueren

- AG Charlemagne
ondersteuning
- Voucherregeling
- Subsidierelatie
uitvoerende organisatie
BIHTS
- Bijdrage aan Grens
Info Punt 2014-2015
- Duurzame energie
centrale Kerkrade –
West

- Promotie en
acquisitie overleg
In het ambtelijk
overleg wordt de
meerwaarde
onderkend van een
onafhankelijk
voorzitter. Daar is
de vraag gesteld of
Parkstad, dat zou
willen blijven doen.
Heerlen zou het
secretariaat doen.

Kernagenda
Deelname: 8 gemeenten; Personele capaciteit 9,5 fte
Thema’s

Samenwerken

Niet kernagenda

Taakvelden

Stoppen / Afbouwen

Platformfunctie
- Ondersteuning van het DB en het AB van Parkstad
- Organiseren Regiodagen
- Overleg met overheden (provincie, Rijk)

- RMT
- Directeuren stad

Wat eigenlijk te
continueren
AG Charlemagne
geschäftsführung
Wordt additioneel
gefinancierd (flexibele
schil)
AG Charlemagne
ondersteuning
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Bijlage 2. Doel en reikwijdte reserve subregionaal sloop- en
transformatiefondsfonds
Naam reserve
Ingesteld per
Doel

Subregionaal Sloop- Transformatiefondsfonds
2017
Het mogelijk maken om bij kleine woningbouwinitiatieven financiële
compensatiemiddelen in te zetten voor verdunning en transformatie van de
woningvoorraad

Reikwijdte / Criteria

Voeding
Bestedingsplan 2017-2020
Voorziene levensduur

In het kader van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg is de beleidsregel financiële
compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven Zuid-Limburg door de
bestuurscommissie wonen en herstructurering vastgesteld. Deze regelt de
sloopcompensatie voor woningbouwinitiatieven waarbij 5 of minder woningen
worden gerealiseerd.
Bij deze kleine woningbouwinitiatieven wordt een financiële bijdrage als
sloopcompensatie gevraagd naast de mogelijkheden van fysieke onttrekking of
compensatie door middel van het intrekken van harde plannen. Dit doen gemeenten
via privaatrechtelijke overeenkomsten (anterieur), door middel van artikel 6.24 Wro
op basis van de SVWZL, de subregionale woningmarktprogrammering en of een
locale Woonvisie/ Structuurvisie. De financiële compensatie wordt gestort in de
reserve Sloopfonds. Vanuit de reserve worden middelen ingezet ten behoeve van de
verdunning en transformatie en herstructurering van de woningvoorraad. Dit
financieel compensatiebeleid wordt gekoppeld aan de subregionale (Parkstad
Limburg) woningmarktprogrammering en een subregionaal (Parkstad Limburg) sloopen transformatiefonds.
De bestuurscommissie wonen en herstructurering is bevoegd tot het toekennen van
middelen ten laste van de reserve.
Financiële bijdragen als sloopcompensatie op basis van privaatrechtelijke
overeenkomsten tussen gemeenten en private partijen.
Afhankelijk van beschikbare middelen
Nog niet bekend
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