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Inleiding 
In de planning- en controlcyclus van Parkstad is opgenomen, dat eenmaal per jaar in september/oktober een 

tussentijdse rapportage wordt voorgelegd aan het DB, het AB en aan de gemeenten over de uitvoering van het 

jaarplan en de begroting. Het proces en de inrichting van deze tussentijdse bestuursrapportage is met ingang 

van 2015 in lijn met de met de nieuwe vorm van regionale samenwerking met daarin een cruciale rol voor de 

bestuurscommissies met eigenstandige bevoegdheden en eigen werkbudgetten.   

 

Met de planning- en controlcyclus wordt beoogd:  

1. Een vorm van gestructureerde communicatie op te zetten over toetsbare afspraken en taakgebonden 

budgetten passend bij het besturingsconcept van Stadsregio Parkstad Limburg waarbij recht wordt gedaan 

aan de eigenstandige rol van de bestuurscommissies. 

2. Een proces van planning- en control op te zetten dat een kader biedt voor het handelen van en 

verantwoorden door de bestuurscommissies en het DB/AB met een beperkte administratieve last.  

 

De bestuursrapportage is voor wat het beleidsinhoudelijke deel voornamelijk gebaseerd op de bijdragen van de 

bestuurscommissies. Ter versterking van de communicatie en beperking van de administratieve last is in 2016 

gekozen voor een beleidsinhoudelijke rapportage in de vorm van een aantal sheets. Inhoudelijk zijn de sheets 

aan de orde geweest in de bijeenkomsten van de bestuurscommissies van juli 2016. Tijdens de meerdaagse 

collegereis naar Münster. (15 en 16 september) zijn de sheets toegelicht door de voorzitters. Deze aanpak 

versterkt de directe interactie (en daarmee het leggen van dwarsverbanden) tussen de bestuurscommissies 

onderling en met DB. Dit is een van de aandachtspunten uit de onlangs gehouden tussenevaluatie. 

De sheets zijn als bijlagen opgenomen in deze bestuursrapportage.  

 

In hoofdstuk 1 van de bestuursrapportage zijn op basis daarvan de recente ontwikkelingen van de speerpunten 

voor 2016 en overige belangrijke ontwikkelingen voor Parkstad Limburg samengevat. Daarnaast wordt in 

hoofdstuk 1 de financiële stand van zaken en prognoses ten aanzien van de programmabudgetten weergeven. 

  

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de bedrijfsvoering en de stand van zaken van de transitie van het 

regiobureau. Daarin is ook een prognose opgenomen van het nog resterende frictiebudget. 

De planning was dat in deze bestuursrapportage de eindafrekening van het frictiebudget zou plaatsvinden in 

samenhang met de besluitvorming over de resultaten van de tussenevaluatie van de kerntaken. De 

besluitvorming over de tussenevaluatie is gepland in de oktobervergadering van het DB/AB. Dit betekent dat 

op dit moment een voorstel over de bestemming van het frictiegeld nog niet opportuun is. De besluitvorming 

daarover wordt nu voorzien bij de behandeling van het jaarplan 2017 (januari 2017).   

 

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de stand van zaken van de afwikkeling van de desintegratie- en frictiekosten 

in verband met de overdracht van taken van de GBRD naar BsGW.  Door de trage instroom van boventalligen in 

de reguliere formatie van BsGW is de kans zeer groot dat de beschikbaar gestelde budgetten daarvoor 

ontoereikend zijn 

 

In hoofdstuk 4 is een voorstel tot begrotingswijziging opgenomen. Hierin zijn de eerder genomen besluiten van 

de bestuurscommissies en het DB verwerkt.  

 

In hoofdstuk 5 wordt de stand van zaken weergegeven van de reserves en voorzieningen en wordt ingegaan op 

de risico’s.  
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1. Kernagenda en flexibele schil  

1.1 Thema’s Kernagenda  
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 schil, waarmee uiting wordt gegeven aan het centrale uitgangspunt 

van elkaar binden waar dat nodig is en flexibel zijn waar dat kan. 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.  

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  
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 bijlage 1 zijn – in de vorm van sheets - per bestuurscommissie de actuele ontwikkelingen, de stand van zaken 

van de speerpunten uit het jaarplan 2016, de overige significante afwijkingen ten opzichte van het jaarplan en 

de financiële uitputting van het werkbudget weergegeven. In paragraaf 1.2 zijn de belangrijkste ontwikkelingen 

van de speerpunten uit het jaarplan 2016 samengevat. Paragraaf 1.3 gaat in op de flexibele schil.  

De financiële ontwikkeling van de programmabudgetten en de egalisatiereserves voor de werkbudgetten 

worden toegelicht is paragraaf 1.4.  

1.2 Voortgang uitvoering speerpunten kernagenda 
De bestuurscommissies en het DB hebben het volgende gerapporteerd over de voortgang van de speerpunten 

uit het jaarplan.  

Stand van zaken 

1. PALET 
    BC Ruimte 

 

Het Ambitiedocument Parkstad Limburg Energietransitie (PALET) en de acht 
gemeentelijke potentiestudies zijn in 2015 unaniem in de gemeenteraden 
vastgesteld en vormen daarmee het kaderstellend beleid voor de energietransitie 
in Parkstad en de acht gemeenten. Dit is uitgewerkt in het Regionaal 
Uitvoeringsprogramma PALET 3.0, dat op 19 mei is vastgesteld door de 
Bestuurscommissie en nu ter vaststelling voorligt bij de acht gemeenteraden.  
Het tempo daarin verschilt per gemeente. 
Er wordt afgezien van een specifiek Regionaal Energieconvenant. Elementen 
daarvan zullen deel uitmaken van het communicatietraject van Palet 3.0. 
Het zonnepanelenproject is een succes met inmiddels meer dan 2.000 
geïnteresseerden.  

2. Structuurvisie  
    BC Ruimte 

De vigerende structuurvisie wordt integraal herzien in een regionale 
omgevingsvisie. De planning is dat deze rondom de ingangsdatum van de 
nationale Omgevingswet (1 januari 2018) van kracht wordt. Op 19 mei heeft de 
bestuurscommissies besloten tot de start- en analysefase. 
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Stand van zaken 

3. Leisure 
BC Economie en 
toerisme 

Leisure wordt in de ontwikkelagenda benoemd als een van de belangrijkste 
nieuwe sectoren in de regio.  De doorontwikkeling van leisure is in 2016 
gebaseerd op twee bouwstenen:  

 De verkenning van de mogelijkheden om cultureel erfgoed en leisure te 

combineren is – met enige vertraging – inmiddels opgepakt; 

 De Leisurering Parkstad, waarbij in 2016 gezocht wordt naar een 

programmatische vertaling om de Buitenring Parkstad vorm te geven als 

identiteitsdrager van het Leisure product van Parkstad. Het schetsontwerp is 

in mei vastgesteld.  

De toekenning van de WTTC-award, Best touristic destination in the world 2016 

geeft een nieuwe impuls aan de toeristische sector. Voor extra versterking wordt 

een communicatieplan uitgevoerd, waarvoor extra middelen door de 

bestuurscommissie, de gemeenten en de provincie zijn vrijgemaakt.  

4. Retail 
BC Economie en 
toerisme 

In 2014 heeft de bestuurscommissie een bestuursopdracht geformuleerd voor de 
verdere uitwerking van het detailhandelsbeleid. De update van de 
Retailstructuurvisie en een gereedschapskist met instrumentarium is vertraagd 
doordat extra inzet is gevraagd voor de POL-uitwerking Detailhandel Zuid-
Limburg. Nieuw is dat gewerkt wordt aan het opstellen van een Retailtransitieplan 
als onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Retail. 

5. Woonvisie 
BC Wonen en 
Herstructurering 

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 Parkstedelijke woningmarkt gewijzigd. In 
het verlengde hiervan zal een nieuwe regionale woonvisie worden opgesteld. De 
eerste concept(en) zijn opgeleverd en bilateraal besproken met wethouders. 

6. Aanpak Particulier Bezit 
BC Wonen en 
Herstructurering  

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. Dit 
programma is in uitvoering met een aantal concrete activiteiten.  

7. Congres Stedelijke 
Transformatie  
Dagelijks bestuur 

Een aantal regionale, nationale en internationale ontwikkelingen komt 
momenteel samen, zoals de Agenda Stad, de Agenda Bevolkingsdaling en de 
Urban Agenda. Parkstad heeft daarbij mede door de IBA in toenemende mate de 
label van “Living Lab” voor stedelijke transformatie verworven. Om die positie te 
etaleren en te werken aan het imago van de regio was de planning in 2016 een 
congres te organiseren over stedelijke transformatie. Dit is doorgeschoven naar 
2017. Daardoor is het mogelijk dit in samenhang te organiseren met het landelijk 
congres over bevolkingsdaling in Limburg wordt gelijktijdig een extra impuls 
gegeven aan de samenwerking op Zuid-Limburgs en provinciaal niveau. Bovendien 
kunnen kosten worden gedeeld.  

8. Investeringsopgave 
Parkstad 
Dagelijks bestuur 

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 € 3 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. Deze zijn besproken in het Dagelijks Bestuur, in een 
overleg met de voorzitters van de bestuurscommissies en de voorzitter van het DB 
en in de Bestuurscommissies.  
Momenteel wordt gewerkt aan het terugbrengen van een longlist van projecten 
naar een gerichte shortlist. In oktober is de besluitvorming voorzien over de 
tranches 2016-2017 gebaseerd op voorstellen van de bestuurscommissies 
(behandeling september).  
In 2015 is aan EIB een opdracht verstrekt als vervolg op de inventarisatie van de 
investeringsopgave, bedoeld als ondersteuning bij keuzes in de programmering 
van de krimpgelden. Deze opdracht wordt nu afgerond en maakt onderdeel uit 
van het traject krimpgelden. 
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1.3 Flexibele schil  
Naast thema’s die behoren tot de Kernagenda en waarvan de financiering loopt via de regiobijdragen van de 

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

via de coalition of willing.  

In 2015 bekrachtigden de acht colleges de voortzetting van de AG Charlemagne Grensregio als eerste 

onderwerp binnen de flexibele schil. De bijdrage bedraagt in 2016 € 50.000 en wordt als onderdeel van de 

flexibele schil aan de gemeenten doorberekend conform de gebruikelijke verdeelsleutel van Parkstad Limburg.  

In april werd Regio Parkstad Limburg in de categorie “Beste Reisbestemming ter Wereld” van de Tourism for 

Tomorrow Award 2016 tot winnaar uitgeroepen. Na het behalen van de award is door de bestuurscommissie 

Economie en Toerisme besloten vanuit Parkstad een bedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen voor het 

gezamenlijk communicatiebudget met de provincie, die € 100.000 bijdraagt. Het aandeel van Parkstad in dit 

budget (€ 50.000) wordt gedekt uit het van vorig jaar nog beschikbare bedrag van het project “Dit is Parkstad 

Limburg” ad € 27.150 en voor € 22.850 uit het werkbudget van de bestuurscommissie E&T, vanuit het 

onderdeel “Dit is Parkstad”  

Daarnaast is aan de 8 colleges van B&W een bijdrage gevraagd van totaal € 100.000, volgens de Parkstad 

verdeelsleutel. Met uitzondering van Onderbanken hebben de gemeenten hun bijdrage toegezegd. Op basis 

daarvan is via de 2e begrotingswijziging een extra bedrag aan baten en lasten opgenomen van € 197.350, 

waarbij de baten bestaan uit € 100.000 provinciale bijdrage en € 97.350 gemeentelijke bijdragen. 

1.4 Financieel overzicht programma’s kerntaken en flexibele schil 

Totaal is in de begroting 2016 na verwerking van het jaarplan 2016 voor het programma kerntaken een budget 

opgenomen van € 2.569.000 plus € 400.000 storting in de reserve Ringwegen. Het bedrag van € 2.569.000 

bestaat uit: 

 werkbudgetten voor de bestuurscommissies en het dagelijks bestuur van totaal € 458.000. 

 een bedrag van € 1.170.000 voor het afdekken verplichtingen uit voorgaande jaren van het Regiofonds: 

BIHTS en Oostflank Brunssum.  

 Een bedrag van € 941.000 voor regionale initiatieven.  

 

Werkbudgetten 

In 2016 is aan werkbudgetten totaal een bedrag van € 1.093.000 beschikbaar. Dit bedrag bestaat uit het bedrag 

uit de begroting 2016 (na 1e wijziging) ad € 458.000 en de saldi van de egalisatiereserves werkbudgetten per 

ultimo 2015 van € 635.000. Via de 2e begrotingswijziging 2016 (als onderdeel van deze bestuursrapportage) 

worden de saldi van de reserves begrotingstechnisch toegevoegd aan de werkbudgetten 2016. 

 

Bestuursorgaan 

Budget 2016 

conform 

jaarplan 

Saldo reserve 

werkbudget 

per ultimo 

2015 

Totaal 

beschikbaar in 

2016 

Bestemd t/m 

1-8 

Restant per 1-8-

2016 

Wonen en Herstructurering 65 75 140 19 121 

Ruimte  50 270 320 310 10 

Mobiliteit  90 40 130 98 32 

Economie en Toerisme 131 103 234 125 109 

Dagelijks Bestuur  122 147 269 115 154 

Totaal  458 635 1.093 667 426 

 

Uit de tabel blijkt dat in 2016 tot nu toe een bedrag van € 667.000 is bestemd door de bestuurscommissies en 

het dagelijks bestuur. Dit betekent dat verder wordt ingeteerd op de reserves voor de werkbudgetten. Per 1-8 

beschikten de bestuurscommissies nog over een bedrag van €426.000 om te bestemmen voor activiteiten. 
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De bestuurscommissies Wonen en Herstructurering en Economie en Toerisme hebben nog concrete plannen, 

waarmee een bedrag is gemoeid van circa € 200.000. Dit zou beteken dat eind 2016 waarschijnlijk nog een 

bedrag aan werkbudgetten resteert van circa € 0,2 miljoen. 

Daarmee is het einde in zicht van de mogelijkheid voor de bestuurscommissies en het dagelijks bestuur om 

restant middelen uit voorgaande jaren in te zetten. Aan restant middelen werd in 2014 een bedrag van € 1,6 

miljoen beschikbaar gesteld. Dit bedrag is dus binnen drie jaar geslonken tot € 0,2 miljoen.  
 

Het bedrag dat in 2016 naar verwachting nog niet zal worden besteed (circa € 0,2 miljoen) valt grotendeels 

binnen het werkbudget van het Dagelijks Bestuur. In het jaarplan waren binnen dit budget ramingen 

opgenomen als een soort garantstelling voor incidentele kosten, zoals Grensinformatie Punt en de lobbyist. 

Hiervoor zijn andere dekkingsmiddelen gevonden (werkgelegenheidsfonds, nog beschikbare balanspost).  

Bovendien is door de toekenning van de WTCC-prijs en de follow up daarvan een zodanig beslag gelegd op de 

capaciteit dat onderdelen van het communicatieplan, zoals vernieuwing van de website, is vertraagd.  

 

Egalisatiereserves werkbudgetten worden niet langer gecontinueerd 

De afgelopen twee jaren is een beleid gehanteerd waarbij het in die jaren niet bestede deel van de 

werkbudgetten van de bestuurscommissies en het dagelijks bestuur via de egalisatiereserves werkbudgetten in 

het daaropvolgende jaar beschikbaar bleven voor de betreffende commissies en het dagelijks bestuur. De 

achtergrond hiervan was dat er een relatief groot bedrag beschikbaar was aan incidentele middelen en 

gelijktijdig de bestuurscommissies nog in een opstartfase verkeerden. De egalisatiereserves maakten het 

mogelijk tot weloverwogen keuzes te komen zonder dat het risico werd gelopen dat de beschikbare middelen 

aan het einde van het jaar zouden wegvloeien. De werkingsduur van deze reserves loopt tot eind 2016. 

Nu de incidentele middelen nagenoeg volledig zijn besteed is de bestaansgrond van de (decentrale) 

egalisatiereserves weggevallen. Dit betekent dat aan het einde van 2016 de niet door de bestuurscommissies 

en het dagelijks bestuur bestemde middelen terugvloeien naar de algemene middelen.  

Het blijft staand beleid om programmagelden, die in enig jaar niet worden besteed, beschikbaar te houden 

voor programma activiteiten in het daaropvolgende jaar. Dit wordt bereikt door de restant werkbudgetten te 

storten in een algemene reserve werkbudgetten. Vanuit deze reserve kan het Algemeen Bestuur – op basis van 

de voorstellen in het kader van het jaarplan – middelen toekennen aan de bestuurscommissies en het dagelijks 

bestuur. Het instellen van de algemene reserve werkbudgetten maakt onderdeel uit van de besluitvorming van 

deze bestuursrapportage.  

Uitvoering “projecten” bestuurscommissies 

Als door de bestuurscommissies middelen worden bestemd voor een kernactiviteit wordt voor deze activiteit 

een project aangemaakt in de administratie. De voortgang van deze “projecten” wordt bewaakt door de 

programmamanagers van het regiobureau. Bij de afsluiting van deze “projecten” vloeien eventueel resterende 

middelen terug naar het werkbudget van de betreffende bestuurscommissie. Eventuele tekorten worden ten 

laste van het werkbudget gebracht.  

Per ultimo 2015 was een bedrag van € 786.000 van de door de bestuurscommissies bestemde middelen (en 

opgenomen als projectgelden) nog niet uitgegeven. 

Projecten  
Restant 

ultimo 2015 
Toegekend 

2016 
Totaal 
2016 

Besteed 
2016 t/m 1-8 

Restant 

 Wonen en Herstructurering 336 19 355 151 204 

 Mobiliteit  51 133 184 69 115 

 Ruimte 160 310 470 125 254 

 Economie en Toerisme 240 264 504 311 193 

Totaal  786 723 1.509 629 880 
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In 2016 is een bedrag van € 723.000 toegekend aan nieuwe activiteiten, inclusief middelen van derden ad 

€ 171.000, zoals de extra gemeentelijke middelen voor WTCC, provinciale bijdragen en bestemming ten laste 

van het uitvoeringsplan toerisme. De werkelijke uitgaven bedroegen tot en met augustus € 629.000. De 

verwachting is dat de uitgaven in 2016 zullen oplopen tot € 1,0 miljoen, waardoor de omvang van de 

“projectgelden” ten opzichte van 2015 zullen afnemen. 

Verplichtingen voorgaande jaren 

In 2016 zijn voor de laatste keer middelen in de begroting toegekend voor projecten van het regiofonds (BIHTS 

en Oostflank Brunssum). De afhandeling van “oude” projecten vergt nog de nodige capaciteit, waarvoor tot en 

met 2017 middelen beschikbaar zijn binnen het frictiebudget. De bijdrage aan de Buitenring van € 400.000 per 

jaar blijft gehandhaafd. 

In de financiële administratie is per 1 augustus nog een bedrag opgenomen van € 16,5 miljoen voor uitgaven 

aan projecten uit de periode van het Pact van Parkstad. Eind 2015 was dat nog € 17,6 miljoen. Het leeuwendeel 

wordt gevormd door de businesscases herstructurering en BIHTS. Het streven is voor het einde van 2017 deze 

projecten administratief af te ronden. 

Projecten Pact van Parkstad Restant 31-12 
Toegekend 

2016 
Totaal 2016 

Besteed  
t/m 1-8-

2016 
Restant 

 Wonen en Herstructurering 12.847 0  12.847 1.310 11.537 

 Mobiliteit  250 314 564 8 556 

 Ruimte 1.497 502 1.999 780 1.219 

 Economie en Toerisme 2.988 693 3.681 484 3.197 

Totaal  17.582 1.509 19.091 2.582 16.509 

 

In de uitvoering blijkt dat in sommige gevallen het beroep op de beschikbaar gestelde middelen achterblijft bij 

de toekenningen of dat niet alle kosten voor een bijdrage in aanmerking komen. Op dit moment zijn 3 

projecten bekend, waarbij definitief vaststaat dat middelen zijn overgebleven: 

 Royal (Onderdeel van Parkstad centrum):      € 31.123 

 Abdissenbosch (onderdeel van herstructurering bedrijventerreinen):   € 75.000 

 Financieringsinstrumentarium (onderdeel van wonen en herstructurering): € 12.674 

 

Aangezien het hier gaat om vrijval van programmagelden past het binnen het bestaande beleid om deze 

middelen opnieuw in te zetten voor programma-activiteiten en dus ten gunste te brengen van het werkbudget.  

Het voorstel is deze bedragen in eerste instantie terug te laten vloeien naar het werkbudget van de 

bestuurscommissie tot wiens werkterrein deze activiteiten nu zouden behoren. Hierdoor zullen de bedragen 

voor Royal en Abdissenbosch terugvloeien naar de bestuurscommissie economie en toerisme en voor 

financieringsinstrumentarium naar de bestuurscommissie wonen en herstructurering. Niet bestede middelen 

worden aan het einde van het jaar toegevoegd aan de algemene reserve werkbudget.  

Regionale Initiatieven 

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

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

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

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

vanuit het budget voor regionale initiatieven een bijdrage geleverd aan het Uitvoeringsprogramma Toerisme. 
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In 2015 is aan de hand van een brief van de gemeente Onderbanken over het beëindigen van de bijdragen ten 

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

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

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

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

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

Aangezien er ten tijde van de brief van Onderbanken daarover nog geen afspraken waren zijn in de begroting 

2017 de bijdragen van Onderbanken voor wat betreft BTM, het Vestigingenregister en het Starterscentrum niet 

langer opgenomen. Voor 2016 wordt deze operatie eveneens financieel doorgevoerd. Dit door de bijdragen 

van Onderbanken voor Regionale Initiatieven te verlagen met € 4.225. De bijdragen aan de betreffende 

organisaties zijn al toegezegd/ uitbetaald en worden derhalve niet aangepast. Het “tekort” van € 4.225 wordt 

aangevuld uit het werkbudget van het dagelijks bestuur.   

Voorstel begrotingswijziging programma kerntaken 

Met het oog op de rechtmatigheid van de uitgaven in 2016 dienen formeel via een begrotingswijziging de 

werkbudgetten te worden aangevuld met de saldi van de egalisatiereserves. Dit is louter een 

begrotingstechnische verwerking van het besluit van oktober 2015 over de verlenging van de werkingsduur van 

de egalisatiereserves werkbudgetten.  

Door het Dagelijks Bestuur zijn besluiten genomen over bijdragen aan Nedcar (€ 159.500) en het 

Grensinformatiepunt (€ 50.000) ten laste van de reserve werkgelegenheidsfonds. Deze dienen via een 

begrotingswijziging financieel te worden verwerkt.  

Daarnaast is de bijdrage van Onderbanken voor regionale initiatieven verlaagd (€ 4.225) en het nadeel wordt 

opgevangen door verlaging van het werkbudget met hetzelfde bedrag.   

Programma kerntaken 
2016, incl.  

1e wijziging 
2e wijziging 

2016 na 2e 
wijziging 

Exploitatielasten     

 Werkbudget activiteiten 458 631 1.089 

 Verplichtingen / Stortingen Regiofonds  
(Buitenring: zie storting reserve) 

1.170  1.170 

 Budgettair neutrale activiteiten (regionale initiatieven) 941  941 

 Projecten werkgelegenheidsfonds  210 210 

Totale lasten  2.569 841 3.410 

Baten    

 Bijdragen Budgettair neutrale activiteiten  941 - 4 937 

Totale baten  941 - 4 937 

     

Exploitatieresultaat (=baten – lasten) - 1.628 - 845 - 2.473 

Mutaties reserves      

 Storting reserve Buitenring ( Verplichting)  - 400  -400 

 Inzet egalisatiereserves werkbudget 58 635 693 

 Inzet werkgelegenheidsfonds  210 210 

Begrotingsresultaat Programma Kerntaken -1.970 0 1.970 
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Voorstel begrotingswijziging programma flexibele schil 

De flexibele schil is in de begroting als een afzonderlijk programma opgenomen. Het besluit voor communicatie 

WTCC, dat wordt gedekt uit extra gemeentelijke bijdragen en een bijdrage van de provincie, wordt via een 

begrotingswijziging begrotingstechnisch geformaliseerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma flexibele schil 
2016, incl.  

1e wijziging 
2e wijziging 

2016 na 2e 
wijziging 

Exploitatielasten     

 AG Charlemagne 50  50 

 WTCC  197 197 

Totale lasten  50 197 247 

Baten    

 Bijdragen gemeenten 50 97 147 

 Bijdrage provincie  100 100 

Totale baten  50 197 247 

     

Exploitatieresultaat (=baten – lasten) 0 0 0 

Mutaties reserves      

Begrotingsresultaat Programma Kerntaken 0 0 0 
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2. Bedrijfsvoering en Frictiebudget 
 

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.  

Na een uitgebreid inventarisatie- en offertetraject is in 2015 besloten de bedrijfsvoering in te vullen via 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 controlling). Dit laatste heeft geleid tot een zeer bescheiden en budgettair 

neutrale bijstelling van de formatie.   

In 2015 is de uitbesteding van de facilitaire dienstverlening, huisvesting en ICT geëffectueerd. Over de wijze van 

uitbesteding van de financiële en salarisadministratie is pas zeer recent besloten en de implementatie daarvan 

is net gestart.  Gelijktijdig is ook de controle van de jaarrekening opnieuw aanbesteed en heeft de gunning 

daarvan plaatsgevonden. 

Bedrijfsvoering 2016 

In de begroting 2016 was voor bedrijfsvoering oorspronkelijk een bedrag opgenomen van structureel € 268.000 

en een incidenteel bedrag van € 50.000 voor frictiekosten. Vanwege de enigszins gewijzigde invulling is in het 

kader van jaarplan een bedrag van € 35.000 overgeheveld van de bedrijfsvoering naar de kernformatie. De 

kernformatie is gelijktijdig verhoogd van 9,5 fte naar 10,1 fte, waardoor de functie van officemanagement 

volwaardig kon worden ingevuld.  

De taken op het gebied van hrm, financiën en planning en control zijn vooralsnog flexibel ingevuld. Nu de 

implementatie is gestart zullen op korte termijn de structurele omvang en kwaliteit daarvan kunnen worden 

vastgesteld in relatie tot de taken die zijn uitbesteed en zal worden bezien op welke wijze de taken meer 

structureel kunnen worden belegd.  

Voor de bedrijfsvoering is in 2016 een budget beschikbaar van € 283.000 (€ 268.000 begroot - € 35.000 voor 

uitbreiding officemanagement + € 50.000 voor frictiekosten). De verwachte uitgaven voor de bedrijfsvoering 

komen in 2016 naar verwachting uit op € 331.000. De kosten zijn als volgt verdeeld:  

Huisvesting en bedrijfsvoering 2016 Begroting 
Verwachte 

uitgaven  
Afwijking 

Huisvesting  56 57 1 

ICT 42 54 12 

Facilities 20 36 16 

Administratie en planning en control 80 99 19 

Organisatiekosten en hrm  35 35  

Frictiekosten  50 50  

Totaal 283 331 48 

 

De overschrijding van € 48.000 wordt veroorzaakt door hogere kosten voor: 

 ICT door implementatiekosten en door meer werkplekken dan geraamd bij de opstelling van de begroting. 

 Inhuur van extra capaciteit i.v.m. het op orde brengen van het contractenbeheer en het archief. 

 Hogere accountantskosten dan geraamd in de begroting. De kosten voor de accountant bedragen per jaar 

€ 20.000 op basis van een aanbestedingsronde, terwijl was uitgegaan van € 10.000 (de helft van het bedrag 

dat voor de transitie werd betaald). Deze meerkosten zijn structureel 

 Hogere administratiekosten door inhuur in afwachting van de aanbesteding van de financiële en personele 

administratie. 
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In 2016 zullen deze meerkosten, die nog een gevolg zijn van de transitie -  na aftrek van het voordeel op de 

loonkosten van naar raming € 11.000 (zie hierna) - ten laste worden gebracht van het frictiebudget. Dit 

betekent dat in 2016 in verband met de implementatie en transitie van de bedrijfsvoering een (extra) beroep 

wordt gedaan op het frictiebudget van € 37.000 (= € 48.000 - € 11.000).   

In juli 2016 is de financiële en personele administratie aanbesteed. Hierbij is gekozen voor een mix van 

uitbesteding en het uitvoeren van activiteiten in eigen beheer. De implementatie daarvan is half augustus 

gestart. In verband met de invoering zullen ook in 2017 naar verwachting nog extra kosten optreden. Bij de 

afwikkeling van het frictiebudget wordt daar rekening mee gehouden door voor incidentele 

implementatiekosten voor bedrijfsvoering na 2016 een bedrag te reserveren van € 40.000.  

Kernformatie en bezetting 

Voor de kernformatie van 10,1 fte is een budget beschikbaar van € 871.000 (€ 836.000 volgens de begroting 

2016 plus € 35.000 via overheveling vanuit de bedrijfsvoering) voor loonkosten en secundaire 

arbeidsvoorwaarden.  

De verwachte uitgaven bedragen in 2016 € 860.000. Het voordelige verschil wordt, zoals hiervoor vermeld, 

aangewend als gedeeltelijke dekking van de tegenvallende kosten voor de bedrijfsvoering. 

Per augustus 2016 zijn 17 (15,2 fte) medewerkers in dienst zijn. Van deze medewerkers behoort 10,0 fte tot de 

kernformatie. De overige 5,2 fte is als volgt te verklaren: 

 0,8 fte (medewerkers bedrijfsvoering) boventalligheid. Met deze medewerkster is een financieel 

arrangement afgesloten, waardoor per 1 september haar dienstverband is beëindigd. 

 0,5 fte (1 medewerker) wordt ingezet ten behoeve van AG Charlemagne. De kosten worden gedekt uit de 

flexibele schil. 

 1,0 fte (2 medewerkers) voor externe oriëntatie en communicatie. Hiervan is 0,5 fte vast in dienst op basis 

van een dienstverband van voor de transitie en 0,5 fte is tijdelijk in dienst. De kosten worden tijdelijk gedekt 

uit het frictiekostenbudget. 

 0,9 fte (1 medewerker) is tijdelijk in dienst ten behoeve van de afbouw van taken van voor de transitie.  

 1,0 fte is tijdelijk in dienst voor de werkzaamheden ten behoeve van de voucherregeling, die voorheen door 

LIOF werden uitgevoerd.  

 1,0 fte is tijdelijk in dienst ten behoeve van het Aldi-project 
 

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 worden ten laste gebracht van 

de budgetten die voor de afwikkeling van deze taken beschikbaar zijn, zoals de desintegratiekosten GBRD en de 

risicovoorziening EFRO.  

Beroep op frictiekosten 2016 

In de begroting 2016 is voor het laatst een bijdrage van de gemeenten opgenomen voor frictiekosten. Voor 

2017 en 2018 zijn de bijdragen van de gemeenten (totaal € 589.000 over 2 jaren) geschrapt.  In 2016 bedraagt 

de bijdrage in de frictiekosten (als onderdeel van de totale gemeentelijke bijdragen) € 736.000, plus € 50.000 

voor frictiekosten huisvesting en organisatie. 

In 2016 zal een beroep op de frictiekosten worden gedaan van € 493.000. Een specificatie is opgenomen in de 

volgende tabel. Van het voor 2016 begrote bedrag wordt dus naar verwachting € 293.000 niet besteed. 
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Beroep op frictiekosten 2016  Begroting 
Verwachte 
uitgaven  

Restant 

Extra loonkosten op basis van Sociaal Plan (2 medewerkers) 

736 

31 

293 

Loonkosten (laatste) boventallige medewerkers (t/m september 
2016) 

56 

Kosten financieel arrangement beëindiging dienstverband 80 

Kosten begeleiding boventallige medewerkers 7 

Loonkosten 1,0 fte personele capaciteit voor communicatie, 
externe oriëntatie en de voorbereiding en ondersteuning van de 
regiodagen conform het jaarplan 2016. 

76 

Kosten in verband met de afbouw van taken 58 

Kosten IBOU 25 

Kosten Neimed (compensatie gederfde capaciteit)  66 

Extra kosten tussenevaluatie kerntaken 7 

Transitie- en implementatiekosten bedrijfsvoering 37 

Transitiekosten huisvesting 50 50 0 

Totaal 786 493 293 

 

Bij de berekening van de kosten is rekening gehouden met een bijdrage aan Neimed in de kosten voor de 

gederfde capaciteit. Door Parkstad was toegezegd een bijdrage te leveren in de vorm van personele capaciteit. 

Aan deze toezegging kon echter niet worden voldaan door het succes van de snelle uitstroom van 

boventalligen. Het Dagelijks bestuur heeft op 21 september besloten hiervoor een bedrag van € 65.743 uit te 

trekken. 

Samen met de reserve frictiekosten, die volgens de jaarrekening 2015 uitkwam op € 859.000, is er ultimo 2016 

een bedrag voor frictiekosten beschikbaar van € 1.152.000 (= € 859.000 + € 293.000). Hiervan zullen in verband 

met verplichtingen en risico’s nog bedragen moeten worden gereserveerd. 

Beroep op frictiekosten na 2017  Beschikbaar 
Verwachte 
uitgaven / 
Risico’s 

Restant  

Beschikbaar bedrag 1.152  

 

- Reserve frictiekosten per 31-12-2015 859  

- Restant 2016  293  

Verplichtingen / risico’s    455 

- Extra loonkosten op basis van Sociaal Plan (2 medewerkers)  210 

- Extra capaciteit van 1 fte in 2017 in verband met de afbouw 

van taken  
   75 

- Transitie- en implementatie bedrijfsvoering     40 

- Afdekking risico 1 fte gedekt uit incidentele middelen   130 

Totaal 1.152 455 697 

 

De bedragen voor de verplichtingen / risico’s zijn als volgt onderbouwd: 

 De salarisgaranties conform het Sociaal Plan zijn de (extra) loonkosten voor 2 medewerkers in dienst van 

Parkstad, indien geen van deze medewerkers vertrekt voor het bereiken van de pensioengerechtigde 

leeftijd.   

 De extra capaciteit van 1 fte in 2017 voor afbouw niet-kerntaken is conform hetgeen is opgenomen in het 

jaarplan 2016.  

 In augustus is gestart met de afronding van de uitbesteding van de bedrijfsvoering. Dit betekent dat nu ook 

overgegaan kan worden tot een structurele invulling van de taken in eigen beheer op het gebied van 

financiële en personele administratie. Dit al nog enige tijd vergen, waardoor er ook nog extra transitie 

kosten zullen zijn in 2017. Geschat wordt dat deze circa € 40.000 zullen bedragen. 

 Buiten de kernformatie wordt 1 fte bezetting gedekt uit de flexibele schil (0,5 fte) en via de tijdelijke extra 

capaciteit voor externe oriëntatie, communicatie en regiodagen. De jaarlijkse loonkosten bedragen 

€ 65.000. Indien de dekking voor deze flexibele financiering wegvalt moeten activiteiten worden 

ondernomen om de dan ontstane boventalligheid ongedaan te maken. Voor de afdekking van dit risico 

wordt gerekend met een bedrag van 2x de jaarlijkse kosten (€ 130.000). 
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Na aftrek van de nog te verwachten kosten en de afdekking van de transitierisico’s resteert een bedrag van 

€ 697.000.  

 

In de jaarstukken 2015 is gesteld dat na de tussenevaluatie van de uitvoering van de kerntaken en 

besluitvorming over eventuele consequenties op basis van de resultaten, een eindbestemming zou kunnen 

plaatsvinden van de frictiebudgetten. Daarbij is de verwachting uitgesproken dat dit bij deze 

bestuursrapportage 2016 zijn beslag zou krijgen.  

De besluitvorming over de tussenevaluatie is gepland in de oktobervergadering van het DB/AB. Dit betekent 

dat op dit moment een voorstel over de bestemming van het frictiegeld nog niet opportuun is. De 

besluitvorming daarover wordt nu voorzien bij de behandeling van het jaarplan 2017 (januari 2017).   
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3. GBRD / BsGW 
 
In het afgelopen jaar is intensief bestuurlijk en ambtelijk overleg gevoerd tussen Parkstad, de  beide andere 

Libel-gemeenten (Sittard- Geleen en Maastricht) en BsGW over de afwikkeling van de overdracht van taken aan 

BsGW. Het overleg concentreerde zich op het verkrijgen van inzicht in de voortgang van de uitstroom van 

tijdelijk boventallig personeel naar reguliere functies van BsGW. Deze medewerkers zijn nu al in dienst van 

BsGW, maar de loonkosten komen, zolang zij nog tijdelijk boventallig zijn, ten laste van de Libel-gemeenten.  

Het heeft enige tijd geduurd alvorens over het natuurlijk verloop van BsGW en de daaruit voortvloeiende 

uitstroom van tijdelijk boventalligen verifieerbare  cijfers beschikbaar kwamen.  

Uiteindelijk moest worden geconstateerd, dat het natuurlijk verloop bij BsGW in de afgelopen 2½ jaar lager is 

geweest dan destijds door de Libel-gemeenten is aangenomen. Om een extra impuls te geven aan het 

natuurlijk verloop werd door BGW tijdens het overleg met de Libel-gemeenten aangekondigd dat BsGW extra 

stimuleringsmaatregelen zou nemen. In de zomer zijn deze maatregelen door het bestuur van BsGW 

vastgesteld. Het is nog te vroeg om inzicht te hebben in de effecten hiervan op het natuurlijk verloop.   

 

In de jaarrekening 2015 is een overzicht opgenomen van de stand van zaken van de afwikkeling van de 

overdracht van de taken van de voormalige GBRD aan BsGW. In financieel opzicht waren per 31 december 

2015 nog de volgende restant bedragen beschikbaar voor de afwikkeling van de overdracht van taken van 

GBRD naar BsGW en de gevolgen ervan voor de medewerkers. 

Kosten Totaal 
Realisatie  t/m 

2015 

Restant per  

31-12-2015 

Desintegratiekosten  707 666 41 

Tijdelijke kosten BsGW 3.826 2.724 1.102 

Frictiekosten  5.435 4.885 550 

Totaal kosten  9.968 8.275 1.693 

Dekking  Totaal Totaal  t/m 2015 Restant 

Bijdragen gemeenten  6.113 4.765 1.348 

Bijdrage BsGW 3.855 1.972 1.883 

Totaal baten  9.968 6.737 3.231 

 

Daarnaast zijn in de jaarrekening 2015 de volgende reserves en voorzieningen opgenomen in verband met de 

afwikkeling van GBRD. 
Reserves Saldo ultimo 2015 

Egalisatie frictiekosten GBRD 62 

Totaal 62 

Voorzieningen  

Voorziening Instapfee Goodwill BsGW             271  

Voorziening ingroei pers. GBRD bij BsGW             703  

Voorziening overdracht  voormalig personeel aan Heerlen             394  

Voorziening voormalig personeel GBRD             210  

Totaal 1.578 

Het totaal nog beschikbare bedrag per ultimo 2015 was € 3,3 miljoen, waarvan € 1,7 miljoen als 

exploitatiebudget in de begroting en € 1,6 miljoen als reserve en voorzieningen op de balans.  

 

Tot en met 1 augustus 2016 zijn de volgende bedragen geboekt ten laste van de restant budgetten en de 

voorzieningen. Deze bedragen zijn aangevuld met een prognose van de resterende kosten voor 2016 en de 

resterende kosten na 2016. 
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Kosten 
Restant per 

31-12-2015 

Realisatie 2016 

t/m 1-8 

Prognose 

2016 totaal 

Prognose 

vanaf 2017 

Restant c.q. 

Tekort 

Desintegratiekosten  41 36 41 25 - 25 

Tijdelijke kosten BsGW 1.102  370 100 632 

Frictiekosten  550 791 800 1.600 - 1.850 

Totaal kosten  1.693 827 1.211 1.725 - 1.243 

Dekking  Restant     

Bijdragen gemeenten  1.348 704  644 0 

Bijdrage BsGW 1.883  964 964 +   54 

Totaal baten  3.231    +   54 

Egalisatiefrictiekosten GBRD 62    +  62 

Totaal reserves 62    +  62 

Instapfee goodwill 271  271  0 

Ingroei personeel BsGW 703 703 703  0 

Overdracht personeel Heerlen 394  202 202 -10 

Voormalig personeel GBRD 210 27 36 174 0 

Totaal voorzieningen 1.578 730 1.212 376 -10 

 

Desintegratiekosten 

In 2016 zullen de desintegratiekosten naar verwachting 41.000 bedragen. Dit bedrag bestaat uit een 

vergoeding voor desintegratiekosten aan Parkstad (€ 25.000) en kosten voor de afhandeling van oude jaren 

(€ 16.000). Na 2016 zullen naar verwachting nog enkele jaren kosten door Parkstad worden gemaakt voor de 

bewaking en afhandeling van de personele frictiekosten. Hiervoor is een bedrag geraamd van € 25.000 

verdeeld over 2 jaren.  

 

Tijdelijke kosten BsGW    

In 2016 zal voor de laatste keer een bedrag worden betaald aan instapfee van € 541.000. Hiervan wordt 

€ 271.000 gedekt uit de voorziening en € 270.000 komt ten laste van de post 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 maximaal nog een bedrag van € 200.000 nodig is voor de 

afrekening van dit project, verdeeld over de jaren 2016 en 2017.  

 

Frictiekosten 

De frictiekosten worden in 2016 geraamd op € 800.000. Hiervan is inmiddels al € 791.000 gerealiseerd. De 

belangrijkste elementen daarvan zijn:  

 Een vergoeding aan het Gegevenshuis van € 143.000 voor de bijdrage die het Gegevenshuis levert aan het 

oplossen van de frictie. 

 Een bijdrage aan BsGW van € 45.000 als vergoeding voor frictiekosten.  

 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. 

 

Ten tijde van de besluitvorming in 2013 over de toetreding van de GBRD-gemeenten in de gemeenschappelijke 

regeling BsGW voor het uitvoeren van taken op het gebied van lokale belastingen en woz is een prognose 

opgesteld voor de incidentele kosten (geraamd op € 10 miljoen) en de bijdragen daarin van de gemeenten 

(€ 6,1 miljoen) en BsGW (€ 3,9 miljoen). De salariskosten van tijdelijk boventallig personeel dat vervroegd in 

dienst zou treden van BsGW werden daarbij geraamd op € 1,5 miljoen. Op basis van een geraamd natuurlijk 

verloop van 2,5% bij BsGW was de verwachting dat binnen 4 jaar het tijdelijk boventallig personeel volledig zou 

zijn ingestroomd in de formatie van BsGW. 

Afgesproken was dat deze kosten volledig zouden worden gedragen door de Libel-partijen met een aandeel 

daarin van de GBRD-gemeenten van 76,5%. 



17 
 

 

Zoals hiervoor is aangegeven blijkt het natuurlijk verloop bij BsGW blijkt veel lager te liggen. Sinds 2014 ligt dit 

op een niveau van gemiddeld 1% per jaar. Daardoor is tot nu toe slechts 3,5 fte (van de 18,76 fte) tijdelijk 

boventalligen ingestroomd. De kosten voor de tijdelijk boventalligen liggen daardoor ook aanzienlijk hoger dan 

in 2013 is geraamd. 

Indien het natuurlijk verloop zo laag blijft als in de afgelopen periode en er vrijwel alleen natuurlijk verloop is 

vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zullen de kosten voor de tijdelijk boventalligen 

uitkomen op een totaal bedrag tot en met 2021 van € 3,8 miljoen. In de prognose van 2013 is uitgegaan van 

een bedrag van € 1,5 miljoen over de periode 2014-2017. De extra kosten kunnen dus oplopen met € 2,3 

miljoen. Deze extra kosten zullen dan volgens afspraak met BsGW ten laste komen van de GBRD-gemeenten. 

 

Ook is hiervoor aangegeven dat BsGW onlangs een stimuleringsregeling vervroegde uitstroom heeft 

vastgesteld. Aangezien de regeling pas zeer recent is vastgesteld, kunnen over het effect ervan nog geen 

uitspraken worden gedaan. Door deze maatregel zullen – naar mag worden aangenomen – de extra kosten 

voor de tijdelijk boventalligen uiteindelijk lager uitvallen dan € 2,3 miljoen. 

 

Op andere onderdelen van de geraamde incidentele transitie- en frictiekosten wordt een meevaller verwacht 

van € 1,2 miljoen, bestaande uit € 0,6 miljoen lagere projectkosten, € 0,5 miljoen lagere overige frictiekosten 

en € 0,1 miljoen niet bestemde middelen van de egalisatiereserve frictiekosten. Het totaal van het voor 

rekening van de ex-GBRD-gemeenten komende risico bedraagt daardoor maximaal € 1,1 miljoen.  

Dit bedrag kan (en zal ook zeer waarschijnlijk) lager uitvallen als er de komende jaren ook natuurlijk verloop is 

anders dan op grond van pensionering. De stimuleringsregeling kan daarbij helpen. 

 

Conclusie 

Mogelijk zullen de ex-GBRD-gemeenten worden aangesproken op een aanvulling van hun bijdrage in de 

transitie- en frictiekosten van de overdracht van taken naar BsGW van maximaal € 1,1 miljoen. In het kader van 

de jaarstukken 2016 (voorjaar 2017) zal een actuele prognose worden opgesteld, mede op basis van de 

realisatiecijfers 2016 en de eerste resultaten van de stimuleringsregeling. Dan kan ook onderbouwd worden 

aangegeven of (en met welke omvang) de ex-GBRD-gemeenten zullen worden aangesproken op een extra 

bijdrage. 
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4. Voorstel 2e begrotingswijziging 2016 
Op 24 juni 2015 heeft het Algemeen Bestuur de begroting 2016 vastgesteld. Daarna heeft het Algemeen 

Bestuur op 9 maart 2016 (in samenhang met het Jaarplan 2016) de 1e begrotingswijziging 2016 vastgesteld. De 

begroting 2016 na 1e wijziging heeft de volgende opstelling.  

Omschrijving 
Begroting 2016 na 

1e wijziging 

Exploitatielasten   

 Programma kerntaken 2.569 

 Programma flexibele schil 50 

 Bedrijfsvoering en regiobijdragen   2.058 

 Programma gemeenschappelijke diensten (GBRD) 2.296 

Totale lasten  6.973 

Baten  

 Programma kerntaken 941 

 Programma flexibele schil  50 

 Bedrijfsvoering en regiobijdragen   3.860 

 Programma gemeenschappelijke diensten (GBRD) 2.296 

Totale baten 7.147 

  

Exploitatieresultaat (=baten – lasten) 174 

Mutaties reserves  

 Storting reserve Buitenring 400 

 Onttrekking reserve Buitenring  168 

 Bestemming resultaat 2014 58 

Begrotingsresultaat 0 

Het voorstel is om de begroting 2016 op basis van deze bestuursrapportage op de volgende onderdelen bij te 

stellen: 

 De inzet van de egalisatiereserves reserves werkbudgetten in 2016; 
 De bestemming van het resultaat 2015; 
 De inzet van de bestemmingsreserve werkgelegenheidsfonds; 
 Het beëindigen van de bijdragen van Onderbanken aan 3 regionale initiatieven 
 Het besluit tot het inzetten van extra middelen voor activiteiten als follow up op de WTCC-award gedekt 

door extra bijdragen van de gemeenten en de provincie.  
 

Inzet egalisatiereserves werkbudgetten  

In het kader van de bestuursrapportage 2015 heeft het algemeen bestuur besloten de bestedingstermijn van 

de restant werkbudgetten van de bestuurscommissies en het dagelijks bestuur te verlengen. Het gaat hierbij 

om een incidenteel bedrag van € 635.000. Bij de verdeling van de werkbudgetten 2016 over de 

bestuurscommissies en het dagelijks bestuur (als onderdeel van het jaarplan 2016) is rekening gehouden met 

de deze saldi. Via het voorstel tot 2e begrotingswijziging worden deze bedragen nu begrotingstechnisch 

vrijgegeven voor besteding in 2016.  

 

Bestemming van het resultaat 2015 

Op 15 juni 2016 heeft het Algemeen Bestuur besloten het positieve rekeningresultaat 2015 ad € 394.000 in 

eerste instantie toe te voegen aan de reserve frictiekosten Parkstad. De toevoeging van € 394.000 aan de 

frictiereserve wordt via het voorstel tot 2e begrotingswijziging financieel verwerkt. 

In de jaarstukken 2015 is de verwachting uitgesproken dat bij de besluitvorming van deze bestuursrapportage 

2016 er voldoende inzicht zijn om de noodzakelijke omvang van de frictiereserve definitief te bepalen in 

samenhang met de uitkomsten van de tussenevaluatie over de invulling van de kerntaken en met de uitputting 

van het frictiebudget 2016. Doordat de besluitvorming over de tussenevaluatie kerntaken nog niet is afgerond 

blijven de frictiegelden vooralsnog gereserveerd in de reserve. De afwikkeling is nu voorzien bij het jaarplan 

2017.  
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Ad 3 Inzet van de reserve werkgelegenheidsfonds. 

In de afgelopen periode zijn twee besluiten genomen, waarbij als dekking de reserve werkgelegenheidsfonds is 

aangewezen:  

1. Grensinfopunt:  €   50.000  

2. Nedcar    € 159.500  

Via het voorstel tot 2e begrotingswijziging zijn deze bijdragen en onttrekkingen aan de reserve 

werkgelegenheidsfonds van totaal € 209.500 begrotingstechnisch verwerkt.   

 

Ad 4 Het beëindigen van de bijdragen van Onderbanken aan 3 regionale initiatieven  
Met ingang van 2016 draagt Onderbanken niet langer bij in bijdragen aan BTM, het Vestigingenregister en het 

Starterscentrum. Het gaat daarbij totaal om € 4.225. De baten zijn daarom met € 4.225 verlaagd en ter 

compensatie is het werkbudget van het Dagelijks Bestuur met hetzelfde bedrag verlaagd. Immers het is niet 

meer mogelijk de bijdragen aan de betreffende organisaties aan te passen. Die zijn al toegezegd / uitbetaald.   

Ad 5 Follow up WTCC-award 

Na het behalen van de award is door de bestuurscommissie Economie en Toerisme besloten vanuit Parkstad 

een bedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen voor het gezamenlijk communicatiebudget met de provincie. 

Daarnaast is aan de 8 colleges van B&W een bijdrage gevraagd van totaal € 100.000, volgens de Parkstad 

verdeelsleutel. Met uitzondering van Onderbanken hebben de gemeenten hun bijdrage toegezegd. Op basis 

daarvan is via de 2e begrotingswijziging een extra bedrag aan baten en lasten opgenomen van € 197.350, 

waarbij de baten bestaan uit € 100.000 provinciale bijdrage en € 97.350 gemeentelijke bijdragen. 

 

Samengevat geeft dit het volgende voorstel tot begrotingswijziging (bedragen x € 1.000)): 

 Omschrijving 
Begroting 
2016 na 1e 
wijziging 

Voorstel 2e 
wijziging 

Begroting 
2016 na 2e 
wijziging 

Exploitatielasten     

 Programma kerntaken 2.569 841 3.410 

 Programma flexibele schil 50 197 247 

 Bedrijfsvoering en regiobijdragen   2.058  2.058 

 Programma gemeenschappelijke diensten (GBRD) 2.296  2.296 

Totale lasten  6.973 1.038 8.011 

Baten    

 Programma kerntaken 941 -4 937 

 Programma flexibele schil  50 197 247 

 Bedrijfsvoering en regiobijdragen   3.860  3.860 

 Programma gemeenschappelijke diensten (GBRD) 2.296  2.296 

Totale baten 7.147  193 7.340 

    

Exploitatieresultaat (=baten – lasten) 174 - 845 -   671 

Mutaties reserves    

 Storting reserve Buitenring - 400  - 400 

 Storting frictiereserve Parkstad  - 394 - 394 

 Onttrekking reserve Buitenring  168  168 

 Bestemming resultaat 2014 58  58 

 Bestemming resultaat 2015  394 394 

 Onttrekking reserves werkbudgetten  635 635 

 Onttrekking reserve werkgelegenheidsfonds  210 210 

Begrotingsresultaat 0 0 0 
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5. Reserves, Voorzieningen en Risicomanagement 

Reserves 

De omvang van de reserves bedroeg ultimo 2015 € 4,2 miljoen. In 2016 neemt de omvang vermoedelijk af met 

€ 0,2 miljoen tot € 4,0 miljoen. De daling is enerzijds het gevolg van een storting van € 0,8 miljoen: Buitenring 

€ 0,4 miljoen en egalisatiereserve frictiekosten € 0,4 miljoen. Anderzijds van onttrekkingen van € 1,0 miljoen: 

werkbudgetten: € 0,6 miljoen, Buitenring € 0,2 miljoen, werkgelegenheidsfonds € 0,2 miljoen.   

Reserve 
Saldo 

Ultimo 
2015 

Mutaties volgens 
Burap 

Bestemming 
resultaat voorgaand 

boekjaar 
Vermoedelijk 

Saldo 
Ultimo 2016 Toe-

voeging 
Ont-

trekking 
Toe-

voeging 
Ont-

trekking 

Algemene Reserves             

Algemene reserve Parkstad         115              115  

Saldo van baten en lasten  2014           58              58   
Saldo van baten en lasten  2015         394              394          

Totaal algemene reserves        567     452 115 

Bestemmingsreserves             

Egalisatie frictiekosten GBRD           62     
 

            62  

Egalisatie frictiekosten Parkstad        465            394         859  

Ringwegen     2.749       400  168     2.981 

Städteregion Aachen / EGTS             8                  8  

Stortplaatsen          65                   65  

Werkbudget BC Economie en Toerisme         103  
 

        103       

Werkbudget BC Mobiliteit           40  
 

         40       

Werkbudget BC Ruimte         270  
 

        270       

Werkbudget BC Wonen en Herstructurering            75  
 

          75       

Werkbudget dagelijks bestuur          148  
 

        148       

Werkgelegenheidsfonds         246    210   36 

Totaal bestemmingsreserves      4.231       400  1.014          394   4.011 

Totaal Eigen vermogen      4.798       400  1.014 394 452 4.126 

 

De egalisatiereserves werkbudgetten worden per ultimo 2016 opgeheven. Daarvoor in de plaats treedt één 

algemene reserve werkbudget. 

Voorzieningen  

De voorzieningen dienen ter dekking van concrete risico’s, voor het egaliseren van kosten over verscheidene 

jaren en voor het verantwoorden van gelden van derden met een specifiek bestedingsdoel, waarvan de 

besteding jaar-overstijgend is. Onderstaand is het overzicht van de voorzieningen 2016 opgenomen.  

Voorziening 
Saldo 
ultimo 
2015 

Mutaties volgens Burap Saldo 
ultimo 
2016 Toevoeging Aanwending 

EFRO programma Risicofonds           1.329   1.097 232 

Voorziening Afrekening EFRO 5             142    142 

Financiële Arrangementen             136   131 5 

Voorziening instandhouding financieel systeem               25   25  

Regiofonds               48  1.170 1.218  

Voorziening Instapfee Goodwill BsGW             271   271  

Voorziening ingroei pers. GBRD bij BsGW             703   703  

Voorziening overdracht voormalig personeel aan Heerlen             394   202 192 

Voorziening voormalig personeel GBRD             210   36 174 

Totaal voorzieningen          3.258  1.170 3.683          745 
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De omvang van de voorzieningen neemt in 2016 naar verwachting af met netto € 2,5 miljoen. 

Voor EFRO zijn in 2016 de bezwaarschriften van partners tegen de definitieve afrekening van hun bijdragen 

gehonoreerd. Als uitvloeisel daarvan is een bedrag van € 1.047.000 afgeboekt van de voorziening (Landgraaf  

€ 907.000 en Heerlen € 140.000). Daarnaast is een bedrag geboekt van € 50.000 voor beheer- en advieskosten. 

 

Wat betreft de financiële arrangementen kan worden gemeld dat de twee laatste beëindigingsovereenkomsten 

zijn geëffectueerd. Wat rest in de voorziening zijn de verplichte kosten vanuit het sociaal plan voor een ex-

medewerker, die nog doorlopen tot en met 2019.  

De werkzaamheden voor de instandhouding van het financieel systeem zijn afgerond. 

De mutaties op de voorzieningen van de GBRD zijn toegelicht in het hoofdstuk van GBRD (Hoofdstuk 3). 

 
Risico’s  

Op 30 november 2011 heeft het Parkstadbestuur ingestemd met de notitie “Risico’s en Weerstandscapaciteit 

Stadsregio Parkstad Limburg”. Op 19 december 2011 heeft de Parkstadraad de notitie voor kennisgeving 

aangenomen. De notitie had als doel inzicht te verschaffen in de risico’s die de deelnemende gemeenten lopen 

via de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg. Dat de deelnemende gemeenten uiteindelijk 

risicodrager zijn voor de continuïteit van het regiobureau ontslaat het regiobureau niet van de plicht tot een 

adequaat risicomanagement. Risicomanagement handelt over het rationeel beheersen van de risico’s. 

Voorwaarde daarvoor is het op systematische wijze inzicht verkrijgen in de risico’s die het regiobureau loopt: 

de risicoanalyse.  

De Risiconotitie is nog steeds actueel, ondanks het feit dat het regiobureau in een gewijzigde situatie opereert. 

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

 EFRO 

 GBRD  

 Bedrijfsvoering 

 

GBRD 

Zoals is vermeld in hoofdstuk 3 zullen de ex-GBRD gemeenten – ondanks een intensieve overlegronde met 

BsGW – mogelijk worden aangesproken op een aanvulling van hun bijdrage in de transitie- en frictiekosten van 

de overdracht van taken naar BsGW van maximaal € 1,1 miljoen. Dit bedrag zal hoogstwaarschijnlijk lager 

uitvallen doordat bij BsGW via maatregelen probeert medewerkers te stimuleren vervroegd hun dienstverband 

te beëindigen en daardoor de instroom van boventalligen te versnellen.  

In het kader van de jaarstukken 2016 (voorjaar 2017) zal een actuele prognose worden opgesteld, mede op 

basis van de realisatiecijfers 2016 en de eerste resultaten van de stimuleringsregeling. Dan kan ook 

onderbouwd worden aangegeven of (en met welke omvang) de ex-GBRD-gemeenten zullen worden 

aangesproken op een extra bijdrage. 

 
EFRO 

De afwikkeling van de EFRO-programma’s verkeert in een vergevorderd stadium. Zodra de afwikkeling volledig 

is afgerond kan het EFRO-risicofonds worden afgerekend met de risicopartners Sittard-Geleen en Stadsregio 

Parkstad Limburg. 

In het voorjaar 2016 zijn door het Dagelijks Bestuur de bezwaarschriften ten aanzien van de terugvordering van 

gelden afgehandeld. De bezwaarschriften zijn allemaal gehonoreerd. Het enige onderdeel dat nu een volledige 

afwikkeling nog in de weg staat is de reactie van de Minister van Economische Zaken op het schriftelijk verzoek 

van de provincie van 19 april jl. tot uitbetaling van een bedrag van € 1,4 miljoen Ook indien dit bedrag niet 

volledig zou worden ontvangen (het minimaal te ontvangen bedrag is € 0,8 miljoen) dan nog zal de volledige 

afwikkeling van het EFRO-fonds naar verwachting een (licht) positief eindsaldo vertonen. 
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Bedrijfsvoering 

In 2017 zal de transitie van de bedrijfsvoering dienen te zijn voltooid. Dan zal ook kunnen worden vastgesteld 

in hoeverre de aanname rondom het budget voor de bedrijfsvoering houdbaar is. 

Inmiddels is al gebleken dat de kosten voor de accountant structureel per jaar € 10.000 hoger 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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6. Ontwerpbesluit 
 

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg,  

d.d. 12 oktober 2016 

- 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. De bestuursrapportage 2016 goed te keuren; 

2. De 2e begrotingswijziging 2016 als volgt vast te stellen: 

Omschrijving 
Begroting 
2016 na 1e 
wijziging 

Voorstel 2e 
wijziging 

Begroting 
2016 na 2e 
wijziging 

Exploitatielasten     

 Programma kerntaken 2.569 841 3.410 

 Programma flexibele schil 50 197 247 

 Bedrijfsvoering en regiobijdragen   2.058  2.058 

 Programma gemeenschappelijke diensten (GBRD) 2.296  2.296 

Totale lasten  6.973 1.038 8.011 

Baten    

 Programma kerntaken 941 -4 937 

 Programma flexibele schil  50 197 247 

 Bedrijfsvoering en regiobijdragen   3.860  3.860 

 Programma gemeenschappelijke diensten (GBRD) 2.296  2.296 

Totale baten 7.147  193 7.340 

    

Exploitatieresultaat (=baten – lasten) 174 - 845 -   671 

Mutaties reserves    

 Storting reserve Buitenring - 400  - 400 

 Storting frictiereserve Parkstad  - 394 - 394 

 Onttrekking reserve Buitenring  168  168 

 Bestemming resultaat 2014 58  58 

 Bestemming resultaat 2015  394 394 

 Onttrekking reserves werkbudgetten  635 635 

 Onttrekking reserve werkgelegenheidsfonds  210 210 

Begrotingsresultaat 0 0 0 
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3. a.  Instellen van een reserve werkbudget Algemeen Bestuur. 

b.  De in enig jaar niet bestemde middelen van de werkbudgetten van de bestuurscommissies en het  

dagelijks bestuur toe te voegen aan de reserve werkbudget Algemeen Bestuur. 

 
4. Vrijvallende middelen van projecten van voor de transitie toe te wijzen aan de bestuurscommissie tot 

wiens werkterrein deze projecten behoren. 

In 2016 gaat het om de volgende middelen:  

 Royal (onderdeel van Parkstad centrum) € 31.123 en Abdissenbosch (onderdeel van herstructurering 

bedrijventerreinen) € 75.000 toevoegen aan werkbudget BC Economie en Toerisme 

 Financieringsinstrumentarium (onderdeel van wonen en herstructurering) € 12.674 toevoegen aan 

werkbudget BC Wonen en Herstructurering 
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Bijlagen:  

SHEETS 

Voortgangsrapportage bestuurscommissies en dagelijks bestuur   
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