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1.  Inleiding 
 

Voor Stadsregio Parkstad is 2016 het eerste jaar na de gewijzigde taakstelling, waarin de aandacht weer volledig kan 

worden gericht op het ondersteunen van de regionale samenwerking. Dit na 2 jaar van hard werken om de nieuwe 

vorm van samenwerking inhoud en vorm te geven en gelijktijdig de transitie van het regiobureau door te voeren.  

De transitie bleef namelijk niet beperkt tot het jaar 2014. Op dit moment (maart 2015) is de transitie voor wat betreft 

de huisvesting en de bedrijfsvoering nog steeds niet afgerond en zijn nog niet alle “oude” taken afgebouwd. In de 

loop van 2015 zal dit – naar het zich laat aanzien -  volledig zijn beslag krijgen.  

Voor wat betreft de transitie wordt in de begroting alleen nog rekening gehouden met – gefaseerd – teruglopende 

frictiekosten. 

 

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

ment. Hierin zijn de financiële kaders opgenomen voor de programma activiteiten en de bedrijfsvoering, passend bin-

nen de meerjarige afspraken over de regiobijdragen van de gemeenten. De concrete invulling van de programma 

activiteiten vindt plaats in het jaarplan. Daarin worden - binnen de financiële kaders van de begroting - de uit te voe-

ren taken binnen de kernagenda en de flexibele schil van prioriteit voorzien en gepland. 

 

De begroting 2016 is gebaseerd op de begroting 2015 en de meerjarenramingen 2016-2018. Echter de afronding van 

het transitietraject kan nog gevolgen hebben voor de ramingen in de begroting 2016. Indien daar sprake van zal zijn 

dan komen deze aan de orde komen in het jaarplan 2016, dat in het laatste kwartaal van 2015 zal worden opgesteld. 

Het jaarplan zal dan vergezeld gaan met een voorstel tot 1e begrotingswijziging 2016. 

 

De begroting 2016 is in overeenstemming met de invulling van de regionale samenwerking sinds 2014 opgebouwd 

uit 3 programma’s:  

1. Kerntaken regionale samenwerking 

2. Flexibele Schil 

3.  Bestuur, bedrijfsvoering en regiobijdrage 

Ten opzichte van de begroting 2015 is het programma “Flexibele Schil” toegevoegd en is het programma “Gemeen-

schappelijke Diensten” vervallen.   

Het programma “Flexibele Schil” is opgenomen in lijn met het voorstel van het Dagelijks Bestuur aan de Colleges van 

de Parkstadgemeenten om voor 2016 en volgende jaren een structurele bijdrage van € 50.000 per jaar op te nemen 

voor grensoverschrijdende samenwerking via de AG Charlemagne als invulling van flexibele samenwerking. In af-

wachting van de definitieve standpunten van de gemeenten zijn de bijdrage aan AG en de bijdragen van de gemeen-

ten overigens vooralsnog pro memorie geraamd.  

Het programma “Gemeenschappelijke Diensten” is met ingang van 2016 vervallen in overeenstemming met het voor-

genomen besluit de taken, de organisatie en de medewerkers van BAG/GEO over te dragen aan de nieuw op te rich-

ten Gemeenschappelijke Regeling “Het Gegevenshuis”.  

 

Aanvullend op de programma’s zijn drie paragrafen opgenomen: 

1. Weerstandsvermogen / Reserves en voorzieningen 

2. Risico’s 

3. Treasury 
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2. Financiële uitgangspunten begroting 2016 en Fi-

nancieel Beeld in hoofdlijnen 
 

De begroting 2016 en de meerjarenramingen 2017-2019 zijn gebaseerd op: 

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

 de (nieuwe) Gemeenschappelijke Regeling Parkstad Limburg, vastgesteld op 18 maart 2014; 

 de begroting 2015 en de meerjarenramingen 2016-2018 van Parkstad Limburg.  

Ten opzichte van de begroting 2015 is een indexering toegepast op de loonkosten en de kosten bedrijfsvoering. Ook 

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

Financiële uitgangpunten voor de begroting 2016 en de meerjarenramingen 2017-2019 

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

groeimodel. 2016 is het laatste jaar van het ingroeimodel. De jaarbedragen zijn: 

2016:  € 400.000 

2017:  € 500.000 

2018:  € 500.000. 

2019:  € 500.000 

 

2. In de begroting is sprake van één ongesplitst werkbudget. Op basis van het Jaarplan 2016 zal het Algemeen 

Bestuur dit werkbudget voor een deel verdelen over de Bestuurscommissies en voor een deel beschikbaar stel-

len aan het Dagelijks Bestuur.   

 

3. De meerjarige verplichtingen op basis van Verdeelbesluiten van de Parkstadraad van voorgaande jaren en de 

langlopende verplichting Buitenring maken deel uit van de begroting.  

Deze verplichtingen zijn: 

Structureel per jaar:  €     400.000    Buitenring 

2016 eenmalig: € 1.170.000    Verdeelbesluit ten behoeve van BIHTS (€ 670.000) en Integrale Gebieds-

ontwikkeling Oostflank (€ 500.000). 

 

4. Voor de voorbereiding en uitvoering van de kerntaken is per 1-1-2015 het Regiobureau met een formatieve be-

zetting van 9,5 fte ingericht.  

Voor de bekostiging van de formatie is in 2016 een loonkostenbudget beschikbaar van € 836.000. Dit bedrag is 

gebaseerd op het loonkostenbudget 2015 (€ 828.000) geïndexeerd met 1,0%. De indexering komt overeen met 

de septembercirculaire van september 2014, pagina 7 ( 0,75% loonkosten stijging in 2016 plus 0,25% nacalcu-

latie 2015). 

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

personele kosten, zoals vorming en opleiding.  

 

5. Voor de dekking van de loonkosten van de bovenformatieve medewerkers zijn de volgende ramingen opgeno-

men (frictieloonkosten): 

 2016: €  736.000 

2017: €  442.000 

2018: €  147.000 

 

6. Aanvullend op de frictieloonkosten zijn in 2016 (nog eenmaal) frictiekosten opgenomen voor huisvesting- en 

organisatiekosten van 2016 € 50.000. 

 

7. In de begroting 2016 wordt het uitgangspunt gehanteerd dat de structurele kosten voor de huisvesting en de be-

drijfsvoering binnen het budget van € 268.000 (= € 265.000 + 1% indexering) kunnen worden gerealiseerd. Dit 

wordt bereikt door een mix van uitbesteden van de huisvesting, de facilitaire ondersteuning en de administraties 

en het onder directe aansturing laten uitvoeren van planning- en control taken en officemanagementtaken.  
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8. In de bestuursrapportage 2014 is gesteld, dat gelet op de voortgang van de transitie, de bereikte resultaten en 

de mogelijke risico’s het mogelijk moet zijn om in het voorjaar van 2015 een financiële tussenbalans op te ma-

ken aan de hand van de jaarrekening 2014, de stand van zaken over de formatie en de bezetting, de wijze 

waarop de bedrijfsvoering is uitbesteed en de voorbereiding van de begroting 2016. Aan de hand daarvan is het 

opportuun in het kader van de bestuursrapportage 2015 een geactualiseerde prognose van de frictiekosten te 

maken en de bijdragen van de gemeenten daarop in meerjarig perspectief aan te passen. Hierbij moet rekening 

worden gehouden met mogelijke frictiekosten die doorlopen na 2018, zoals de effecten van het – volgens het 

Sociaal Plan - respecteren van de salarisafspraken van voor 2015 met medewerkers die zijn geplaatst op func-

ties binnen Parkstad. Deze frictiekosten bedragen momenteel € 50.000 per jaar.   

 

9. De bijdragen voor Regionale Initiatieven zijn opgenomen in de door de bestuurscommissies geaccordeerde ver-

sie van het zogenaamde blauwe schema (het schema met activiteiten op basis van de kernagenda). Deze bij-

dragen maken daardoor onderdeel uit van de Parkstadbegroting. In de begroting 2016 zijn de volgende ramin-

gen opgenomen, waarbij alleen de bijdrage aan VVV Zuid Limburg is geïndexeerd met 2% conform de be-

staande afspraken: 

BTM 
Route-bu-

reau 

Vestigingen-

register 
VVV 

Starters-cen-

trum 

Uitvoerings-

programma 

Toerisme 

Totaal 

98.000 24.890 53.100 643.501 94.952 26.066 940.509 

 

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

nomen. In afwachting van de beschikking voor 2016 zijn de ramingen pro memorie opgenomen.  

 

11. In 2014 is de businesscase uitgewerkt voor een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling voor BAG-GEO. Het 

Dagelijks Bestuur heeft op 5 november 2014 deze businesscase: “Het Gegevenshuis” vastgesteld. Gelijktijdig is 

het voorgenomen besluit genomen om de taken, de organisatie en de medewerkers aan de nieuw op te richten 

Gemeenschappelijke Regeling “Het Gegevenshuis” over te dragen. Dit voornemen is inmiddels voorgelegd aan 

de Ondernemingsraad. In lijn daarmee zijn met ingang van 2016 BAG/GEO en de desintegratie GBRD niet lan-

ger opgenomen in de begroting van Parkstad.  

 

12. Het Dagelijks Bestuur heeft de wens uitgesproken ook na 2015 de samenwerking in de AG Charlemagne te 

willen continueren. Daarvoor zal aan de Colleges van de Parkstadgemeenten worden voorgesteld voor 2016 en 

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

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

In afwachting van besluitvorming hierover door de deelnemende gemeenten is vooralsnog voor AG Charle-

magne een p.m. raming opgenomen in het (nieuwe) programma “Flexibele schil” met ingang van 2016.  
 

13. De bijdragen van de gemeenten voor de regionale samenwerking zijn toereikend voor een sluitende begroting. 

De verdeling daarvan is opgenomen in onderstaande tabel. 

 

Gemeentelijke Bijdragen aan Stadsregio Parkstad Limburg, exclusief Regionale Initiatieven en exclusief 

GBRD/BAG-GEO 

 
Gemeente 

Begroting 
2015  

Verdeelsleutel  2016 
Begroting 

2016 

Meerjarenraming 2017-2019 

AU 2012 
Basis 

Aandeel 
gemeente 2017 2018 2019 

Brunssum 464 19.707 11,18% 432 273 240 224 

Heerlen 1.719 72.546 41,15% 1.589 1.006 885 825 

Kerkrade 806 33.951 19,26% 743 471 414 386 

Landgraaf 576 24.280 13,77% 532 337 296 276 

Nuth 201 8.413 4,77% 184 117 103 96 

Onderbanken 111 4.681 2,66% 102 65 57 53 

Simpelveld 140 6.027 3,42% 132 84 74 68 

Voerendaal 157 6.680 3,79% 146 93 82 76 

Totaal 4.174 176.285 100,00% 3.860 2.446 2.151 2.004 



5 
 

Zoals uit het overzicht blijkt lopen de bijdragen van de gemeenten terug van € 3,9 miljoen in 2016 naar € 2,0 

miljoen in 2019.  

 

Financieel Beeld 2016-2019 

Samenvattend geeft dit het volgende financiële beeld voor de jaren 2016-2019. 

Omschrijving 2016 2017 2018 2019 

Verplichtingen Regiofonds en Buitenring 1.570 400 400 400 

Werkbudget voor activiteiten  400 500 500 500 

Regionale initiatieven  940 940 940 940 

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

Flexibele schil p.m. p.m. p.m. p.m. 

Bestuur         

Loonkosten formatie, incl. inhuur projecten 836 836 836 836 

Materiële kosten bedrijfsvoering en huisvesting  268 268 268 268 

Tijdelijke frictiekosten en transitie         

  Loonkosten  736 442 147 0 

  Huisvesting en Organisatie 50      

Kosten activiteiten  4.800 3.386 3.091 2.944 

Bijdragen deelnemende gemeenten 3.860 2.446 2.151 2.004 

Bijdragen regionale initiatieven  940 940 940 940 

Bijdragen gemeenten flexibele schil p.m. p.m. p.m. p.m. 

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

Dekking activiteiten  4.800 3.386 3.091 2.944 

          

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

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

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

Dit leidt tot een kernagenda en een keuze agenda.  

 

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

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

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

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

punt gehanteerd dat daarvoor capaciteit en/of middelen beschikbaar worden gesteld door de deelnemende gemeen-

ten.  

 

In 2014 is gestart met de concrete uitwerking van de kernthema’s. In 2015 wordt gewerkt aan de verdieping en ver-

breding van de samenwerking binnen de kernthema’s. Regiodagen voor colleges en voor raden worden daarbij ge-

structureerde inbed. 

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

thema’s. Zij hebben daarvoor in 2014 en 2015 de beschikking gehad over werkbudgetten met een totale omvang van 

€ 1,6 miljoen, grotendeels afkomstig uit restant budgetten van 2013.   

Structureel is er met ingang van 2017 voor de bestuurscommissies en het dagelijks bestuur gezamenlijk € 500.000 

aan werkbudgetten per jaar beschikbaar. In 2016 is dit incidenteel € 100.000 minder (namelijk € 400.000) vanwege 

de afgesproken ingroei. Ten opzichte van de voorgaande jaren zijn de bestedingsmogelijkheden van de bestuurs-

commissies met ingang van 2016 dus aanzienlijk lager.  

 

Naar verwachting zullen in 2015 vrijwel alle activiteiten van voor 2014 die niet langer passen binnen de kernthema’s 

zijn afgebouwd. Hiervoor is ook geen budget aan personele capaciteit opgenomen. 

  

Het programma Kerntaken is opgedeeld in drie deelbudgetten; 

1. Het werkbudget voor activiteiten gerelateerd aan de Kernagenda.  

2. Regiofonds: Restant verplichtingen en middelen binnen het Pact van Parkstad. 

3. Budgettair neutrale activiteiten: Regionale Initiatieven en BDU.  

 

De bijbehorende budgetten zijn weergegeven in onderstaand overzicht. 

Omschrijving 20151 2016 2017 2018 2019 

Exploitatielasten       

 Werkbudget activiteiten 300 400 500 500 500 

 Verplichtingen / Stortingen Regiofonds  
(Buitenring: zie storting reserve) 1.200 1.170      

 Budgettair neutrale activiteiten  9281 941 941 941 941 

Totale lasten  2.428 2.511 1.441 1.441 1.441 

Baten       

 Bijdragen Budgettair neutrale activiteiten  9281 941 941 941 941 

Totale baten  928 941 941 941 941 

          

Exploitatieresultaat (=baten – lasten) -1.500 -1.570 -500 -500 -500 

Mutaties reserves           

 Storting reserve Buitenring ( Verplichting)  400 400 400 400 400 

Begrotingsresultaat Programma Kerntaken -1.900 -1.970 -900 -900 -900 

 

Werkbudget voor activiteiten Kernagenda 

                                                
1 Inclusief 1e wijziging 2015 op basis van jaarplan 2015 
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Het werkbudget is bedoeld ter dekking van activiteiten: voorbereidingskosten van beleid en programmering, monito-

ring, ondersteuning, instrumentontwikkeling et cetera, passend binnen de Kernagenda. De activiteiten zijn zowel in-

houdelijk als procesondersteunend van aard. Het werkbudget voor activiteiten bedraagt € 400.000 in 2016. Met in-

gang van 2017 bedraagt het budget € 500.000 per jaar.  

  

In de begroting is het werkbudget van € 400.000 een ongesplitst bedrag. Op basis van het jaarplan 2016 zal het Al-

gemeen Bestuur – net zoals bij het jaarplan 2015 - dit werkbudget verdelen over de 4 Bestuurscommissies en het 

Dagelijks Bestuur. Bij de verdeling wordt rekening gehouden met de plannen die de Bestuurscommissies en het Da-

gelijks Bestuur aandragen in het jaarplan 2016.  

 

Verplichtingen / Stortingen Regiofonds 

Voor het afdekken van verplichtingen uit het Regiofonds op basis van Verdeelbesluiten van de Parkstadraad is in 

2016 nog een storting nodig in de voorziening Regiofonds van afgerond € 1,2 miljoen.  

Ook is er de afspraak om jaarlijks € 400.000 te storten in de reserve Buitenring voor de financiële afdekking van de 

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

nen- en Buitenring Parkstad Limburg van 15 november 2005.  
 

De verplichtingen zijn (bedragen x € 1.000): 

Aandachtsvelden / Projecten  2016 2017 2018 2019 

Verdeelbesluiten:     

►  Campus Avantis & Nieuwe energie     

→ BIHTS 670    

► Gebiedsontwikkeling ParkstadRing     

    ● Integrale gebiedsontwikkeling ParkstadRing     

→ Oostflank Brunssum 500    

Verplichtingen op basis van verdeelbesluiten / Regiofonds 1.170    

Overige meerjarige verplichting      

► Buitenring (storting reserve) 400 400 400 400 

Totale verplichtingen 1.570 400 400 400 

 
 

Budgettair neutrale activiteiten 

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

teiten in het kader van de BDU. 

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

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

centrum, 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. 

De planning is om in 2015 in de Bestuurscommissie Economie en Toerisme tenminste de financiële arrangementen 

met BTM en VVV te evalueren en de daarvoor geldende afspraken te actualiseren. Voor wat betreft de VVV start in 

2017 de nieuwe convenantsperiode.  

Zo mogelijk zullen ook de andere arrangementen worden geëvalueerd. Mogelijk zullen ook in 2015 de overige arran-

gementen worden geëvalueerd  

Vooralsnog zijn de ramingen gebaseerd op de vigerende afspraken. Concreet betekent dit dat de bedragen 2015 zijn 

gehandhaafd met uitzondering van het bedrag voor de VVV. Alleen daarmee is er de afspraak tot een jaarlijkse in-

dexering van 2%. 

  

 De bijdragen aan instellingen / activiteiten uit hoofde van Regionale Initiatieven zijn: 

  BTM 
Route-bu-

reau 
Vestigingen-

register 
VVV 

Starters-
centrum 

Uitvoerings-
programma 
Toerisme 

Totaal 

2016 98.000 24.890 53.100 643.501 94.952 26.066 940.509 
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Op basis van de bestaande verdeelsleutel  zijn de bijdragen van de gemeenten voor 2016 als volgt:  

  

BTM 
Route-bu-

reau 
Vestigingen-

register 
VVV 

Starters-
centrum 

Uitvoerings-
programma 
Toerisme 

Totaal  

Brunssum 13.330 2.232 5.800 46.410 11.053 2.519 81.344 

Heerlen 38.610 8.918 17.000 182.942 33.718 9.353 290.541 

Kerkrade 21.560 4.344 8.800 138.334 17.935 4.678 195.651 

Landgraaf 13.230 5.675 7.300 203.735 14.408 5.510 249.858 

Nuth 7.080 1.043 5.200 20.067 5.887 1.067 40.344 

Onderbanken 620 600 2.400 11.613 3.005 683 18.921 

Simpelveld 1.610 1.171 2.900 23.331 4.152 1.214 34.378 

Voerendaal 1.960 907 3.700 17.068 4.794 1.042 29.471 

Totaal 98.000 24.890 53.100 643.501 94.952 26.066 940.509 

 

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

2016 – pro memorie geraamd. BDU-taken maken onderdeel uit van het kernthema mobiliteit.  
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4.  Flexibele Schil  
 

Naast thema’s die behoren tot de Kernagenda en waarvan de financiering loopt via de regiobijdragen van de ge-

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

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

heeft aangediend als mogelijk onderwerp voor de flexibele schil.  

 

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

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

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

deze thema’s kunnen zeer divers zijn. Aan AG Charlemagne is de afgelopen jaren jaarlijks een bijdrage verstrekt van 

circa € 47.500.  

 

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

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

teiten als waardevol beschouwd. In 2015 is de samenwerking in eerste instantie tijdelijk voortgezet in afwachting van 

een definitief besluit over deze vorm van grensoverschrijdende samenwerking. De financiële middelen hiervoor in 

2015 zijn gevonden in de reserve grensoverschrijdende samenwerking. 

 

Het Dagelijks Bestuur heeft in december 2014 de wens uitgesproken ook na 2015 de samenwerking in de AG Char-

lemagne te willen continueren. Daarvoor is aan de Colleges van de Parkstadgemeenten voorgesteld voor 2016 en 

volgende jaren een structurele bijdrage van € 50.000 per jaar toe te kennen. Dit in de vorm van een bijdrage als on-

derdeel van de flexibele schil en berekend conform de gebruikelijke verdeelsleutel van Parkstad Limburg. In afwach-

ting van de definitieve standpunten van de gemeenten zijn de bijdrage aan AG Charlemagne en de bijdragen van de 

gemeenten vooralsnog pro memorie geraamd. Pas nadat de colleges definitief hebben besloten tot een structurele 

bijdrage aan AG Charlemagne zullen via de 1e begrotingswijziging 2016 bij het jaarplan 2016 hiervoor baten en las-

ten worden geraamd.  

 

Omschrijving 20152 2016 2017 2018 2019 

Exploitatielasten       

 AG Charlemagne  p.m.2 p.m. p.m. p.m. p.m. 

Totale lasten       

Baten       

 Bijdragen gemeenten aan Flexibele Schil   p.m. p.m. p.m. p.m. 

Totale baten   p.m. p.m. p.m. p.m. 

          

Exploitatieresultaat (=baten – lasten) p.m. 0 0 0 0 

Mutaties reserves           

 Storting reserve Buitenring ( Verplichting)  p.m.2     

Begrotingsresultaat Programma Kerntaken 0 0 0 0 0 

 

 

 
  

                                                
2 Bijdrage aan AG Charlemagne wordt via de 2e begrotingswijziging 2015 (bestuursrapportage 2015) opgenomen in begroting 2015 
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5.  Bestuur, Bedrijfsvoering en Regiobijdragen 
 

In dit programma wordt ingegaan op de governance, de bedrijfsvoering en de hoogte en de verdeling van de regiobij-

dragen voor de kernsamenwerking. 

 

Governance 

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

steld in lijn met de besluitvorming van 28 oktober 2013 over de inrichting van de regionale samenwerking. De nieuwe 

gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg is een regeling tussen colleges van burgemeester en 

wethouders.  

Naast het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur, die worden gevormd door de burgemeesters van de deelne-

mende gemeenten, fungeren binnen Parkstad bestuurscommissies, bestaande uit portefeuillehouders. De bestuurs-

commissies hebben het bestuurlijk primaat en de budgetverantwoordelijkheid binnen de door het Algemeen Bestuur 

toebedeelde taken en budgetten.  

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

 

Door de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient de Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio 

Parkstad te worden gestroomlijnd. Hiervoor zal in 2015 een voorstel worden voorgelegd aan de gemeenten. Uiterlijk 

1 januari 2016 dient de GR van Parkstad te voldoen aan de gewijzigde wetgeving.  

 

Voor bestuurskosten wordt geen separaat budget geraamd. De kosten dienen te worden ingepast in het werkbudget 

voor het Dagelijks  Bestuur, dat via het jaarplan 2016 beschikbaar wordt gesteld. 
 
Werkbudget Dagelijks Bestuur 

In 2014 en 2015 heeft het Dagelijks Bestuur de beschikking gekregen over een deel van het ongesplitste werkbudget 

voor kernactiviteiten voor het uitoefenen van bestuursgebonden activiteiten, zoals algemene en bestuurscommunica-

tie, deelnames en contributies, bestuurlijke adviezen, algemene bestuurskosten en regiodagen en het oppakken van 

kansrijke initiatieven. In het kader van het jaarplan 2016 zal een voorstel worden opgenomen om voor deze gedeelte-

lijk structurele activiteiten opnieuw middelen vrij te maken.  Het incidentele karakter van de toewijzing van deze mid-

delen maakt dat er een structurele inbedding van bijvoorbeeld communicatie in de organisatie niet opportuun is.  
 
Bedrijfsvoering 

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

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

AB, de regiodagen en informatiebijeenkomsten. Het uitgangspunt is een “mean and lean” bureau van een voldoende 

kaliber om te kunnen voldoen aan de eisen van onafhankelijke bestuurlijke ondersteuning, strategische programma-

bewaking en procesmanagement en –coördinatie.  

 

Het Regiobureau kent een kernformatie van 9,5 fte. Daarnaast kan een beroep worden gedaan op een flexibele schil 

voor facultatieve, “niet”- kerntaken. De personele capaciteit en/of de financiële middelen voor de flexibele schil wor-

den geleverd door gemeenten die participeren in een bepaald thema (coalition of the willing). In 2015 is de formatie 

tijdelijk met 0,5 fte uitgebreid voor werkzaamheden voor de AG Charlemagne. In de begroting 2016 wordt voorals-

nog- in afwachting over de besluitvorming over AG Charlemagne – uitgegaan van een formatie van 9,5 fte.  

 

In 2014 is de transitie naar een Regiobureau nieuwe stijl voor een belangrijk deel afgerond. De nieuwe organisatie-

structuur met formatieplaatsen, functiebeschrijvingen en competenties is in 2014 vastgesteld door het Dagelijks Be-

stuur. Daarop volgend is de plaatsingsprocedure uitgevoerd conform het Sociaal Plan. Aangezien de meeste “pro-

gramma” functies slechts licht waren gewijzigd zijn de medewerkers met een vaste aanstelling geplaatst op functies 

voor zover de formatie in kwantitatieve zin dit toeliet.  

Uiteindelijk is binnen het programmadeel van het bureau momenteel nog sprake van 2 medewerkers (overeenko-

mend met 1,67 fte) die bovenformatief zijn. In 2015 is hiervan 1 medewerker tijdelijk voor 0,5 fte ingezet voor AG 
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Charlemagne en voor 0,5 fte gedetacheerd bij IBA, waardoor er voor deze kosten in 2015 geen beroep wordt gedaan 

op het budget voor frictieloonkosten.  

Indien de gemeenten het advies van het Dagelijks Bestuur overnemen om de grensoverschrijdende samenwerking in 

AG Charlemagneverband voort te zetten zal de inzet van 0,5 fte voor AG Charlemagne ook in 2016 en latere jaren 

gecontinueerd kunnen worden en zullen de personele kosten zijn gedekt. Dit laatste geldt ook voor de detachering 

voor IBA. Deze heeft namelijk een meerjarig karakter.   

 

De transitie /  uitbesteding van het bedrijfsvoeringsdeel en de huisvesting is inmiddels gerealiseerd. De formele over-

gang van 3 medewerkers (2,55 fte) zal op zeer korte termijn worden geëffectueerd. Vanuit de bedrijfsvoering is dan 

nog 1 medewerker ( 0,8 fte) in financiële zin bovenformatief. Met deze medewerker worden gesprekken gevoerd over 

het treffen van een financieel arrangement gericht op het beëindigen van het dienstverband. 

 

Binnen het programma Bestuur, Bedrijfsvoering en Regiobijdragen worden de volgende deelbudgetten onder-

scheiden (bedragen x € 1.000):   

Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019 

Exploitatielasten       

 Kosten formatie 828 836 836 836 836 

 Bedrijfsvoering / PIOFAH  265 268 268 268 268 

 Tijdelijke frictiekosten       

 Bovenformatief personeel 1.031 736 442 147  

 Transitie  100     

 Huisvesting  50 50    

 Financiering  177 168 159 149 139 

Totale lasten  2.451 2.058 1.705 1.400 1.243 

Baten       

 Gemeentelijke bijdragen kerntaken en frictiekosten  4.174 3.860 2.446 2.151 2.004 

 Financiering          

Totale baten  4.174 3.860 2.446 2.151 2.004 

          

Exploitatieresultaat (=baten – lasten) 1.723 1.802 741 751 761 

Mutaties reserves           

 Storting in reserves       

 Onttrekking aan reserves 177 168 159 149 139 

Begrotingsresultaat (Exploitatieresultaat + Mutaties reserves) 1.900 1.970 900 900 900 

 

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

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

gen het volgende. 

 

Loonkosten personele bezetting 

In de begroting is de formatie van 9,5 fte van het Regiobureau structureel opgenomen. Voor de dekking van de loon-

kosten is in 2016 een budget opgenomen van € 836.000. Dit bedrag is gebaseerd op het budget 2015 (€ 828.000) + 

1%. 

Dit budget wordt ingezet voor de bekostiging van de primaire loonkosten voor de kernformatie en de overige perso-

nele kosten (zoals vorming en opleiding), voor zover er geen sprake is van frictiekosten.  

De kosten voor overige personele kosten worden ingepast in dit budget, omdat: 

1. deze kosten niet gerekend worden tot de kosten van de bedrijfsvoering maar onlosmakelijk verbonden zijn aan de 

personele bezetting van de kernformatie; 

2. op basis van de feitelijke bezetting van de kernformatie er binnen dit budget ook de financiële ruimte is om deze 

kosten te dekken.   
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Bedrijfsvoering / PIOFAH 

Een van de uitgangspunten voor de nieuwe organisatie was dat de bedrijfsvoering en de huisvesting met ingang van 

2015 zouden worden uitbesteed aan één van de deelnemende gemeenten en dus niet langer in eigen huis zou wor-

den gedaan en dat de medewerkers binnen de bedrijfsvoering met een vaste aanstelling mee zouden overgaan naar 

de organisatie(s) die de taken voor huisvesting en bedrijfsvoering zouden overnemen.  

Medio 2014 is daarvoor het offerte traject in gang gezet aan de hand een beschrijving van de bedrijfsvoeringstaken 

en van het wensenpakket voor de huisvesting.  

In eerste instantie leek het onmogelijk om binnen aanvaardbare grenzen van een budget van € 265.000 (prijspeil 

2015) de uitbesteding te realiseren. Uiteindelijk is het toch mogelijk gebleken door een mix van uitbesteden van taken 

op het terrein van huisvesting, facilitaire dienstverlening en administratie in combinatie met het in beperkte mate in 

eigen beheer uitoefenen van taken die dicht bij het primaire proces staan een oplossing te vinden. Daarbij worden de 

overige personele kosten niet tot de bedrijfsvoering gerekend, maar ingepast in het loonkostenbudget voor de kern-

formatie. 

 

Dit heeft erin geresulteerd, dat per 1 juni 2015 de zorg voor huisvesting en facilitaire en administratieve dienstverle-

ning is uitbesteed. In het kader van de uitbesteding zullen formeel per 1 juli 3 medewerkers (2,55 fte) overgaan naar 

de nieuwe dienstverlener. 

 

Frictieloonkosten 

Naast een budget voor loonkosten voor de formatie is er volgens een afbouwregeling een budget beschikbaar voor 

frictieloonkosten. Hierbij is het uitgangspunt gehanteerd dat bij de start van de transitie (peildatum 1-7-2014) de loon-

kosten van de medewerkers met een vaste aanstelling € 1.1780.000 hoger zijn dan op basis van de nieuwe formatie 

van 9,5 fte. Dit zijn de netto frictiekosten met als peildatum 1-7-2014.  

Vervolgens wordt er in de begroting volgens een afbouwregeling budget beschikbaar gesteld om de frictiekosten te 

dekken. Deze afbouwregeling verloopt vanaf 2016 als volgt: 

 Budget 2016 is 62,5% van de oorspronkelijke netto frictiekosten van € 1.178.000. Dit is € 736.000. 

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

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

 

Op basis van de bezetting per 1 juli 2015 zullen in 2016 de volgende kosten ten laste van het frictiekostenbudget 

worden gebracht: 

 Conform het Sociaal Plan zijn de salarisafspraken van de medewerkers die zijn geplaatst op de nieuwe functies 

gegarandeerd. Hierdoor komen de salariskosten in 2016 € 50.000 hoger uit dan op basis van het maximum van 

de functionele schalen.  

 Van de programmamedewerkers is 1,67 fte niet geplaatst. Indien er geen veranderingen optreden in deze situatie 

en de tijdelijke inzet voor AG Charlemagne en/of de detachering aan IBA van 0,5 fte toch niet zou worden gecon-

tinueerd in 2016 bedragen de kosten hiervan in 2016 € 97.000. In dat geval zal er een actief beleid worden inge-

zet om deze medewerkers elders aan het werk te krijgen.  

 Na de formele overgang van 3 medewerkers per 1 juli zal binnen de bedrijfsvoering nog 1 medewerker met een 

vaste aanstelling - in financiële zin – bovenformatief zijn. De loonkosten van deze medewerkers bedragen in 2016 

€ 48.000. Het streven is met deze medewerker in 2015 een financieel arrangement te sluiten en de kosten daar-

van ten laste te brengen van de frictiekosten 2015. In dat geval zullen er in 2016 geen frictiekosten voor deze me-

dewerker meer optreden.  

 Eventuele loonkosten voor vertrokken medewerkers die een beroep doen op de terugkeergarantie. De kans 

daarop wordt klein geacht.  

 

Op basis van het voorgaande kan worden geconcludeerd, dat het beroep op de frictiekosten in de periode 2016-2018 

naar verwachting in de orde van grootte uitkomt tussen € 82.000 en € 147.000 per jaar (salarisgaranties en 0,67 á 

1,67 fte boventalligheid).Dit bedrag is lager dan het jaarlijks beschikbaar gestelde budget. 

Overigens kunnen naast de frictieloonkosten ook kosten worden gemaakt voor de begeleiding van werk naar werk  
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In de het jaarverslag 2014 is gesteld, dat het de bedoeling is om – nadat de uitbesteding van de huisvesting en de 

bedrijfsvoering is afgerond - een tussenstand op te maken van de meerjarige frictiekostenbudgetten en de frictiere-

serve in relatie tot de te verwachten kosten. Aangezien de uitbesteding per 1 juni is geëffectueerd zal deze tussen-

stand worden gepresenteerd in de bestuursrapportage 2015. Deze tussenbalans zal een integraal beeld opleveren 

van de formatieve en financiële resultaten van de transitie. Daarin wordt ook inzicht geboden in de incidentele imple-

mentatiekosten in 2015 en de effecten van het uitstel van de uitbesteding tot 1 juni.   

 

In 2018 zal een eindafrekening voor de egalisatiereserve worden opgesteld, waarbij uiteraard rekening wordt gehou-

den met eventuele resterende frictiekosten na 2018.  

 
De specificatie van het de frictiekostenbudgetten is als volgt (bedragen x € 1.000): 

Frictie- en transitiekosten  2015 2016 2017 2018 2019 

Personeel  1.031 736 442 147 0 

Huisvesting en organisatie  50 50    

Transitie en herplaatsing 100     

Totalen 1.181 786 442 147 0 

 

Financiering 

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

financiering van de Buitenring. Deze rentekosten (in 2016: € 168.000) worden gedekt uit de reserve Buitenring.  
  

Gemeentelijke bijdragen 

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

en de frictiekosten een sluitende begroting wordt verkregen. De verdeling van de bijdrage over de deelnemende ge-

meenten vindt – zoals vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg van maart 2014 

– plaats aan de hand van de meest recent vastgestelde Algemene Uitkering. Voor de begroting 2016 is dat de Alge-

mene Uitkering 2012. De gemeentelijke bijdragen zijn – op basis van de Algemene Uitkering 2012 - ook doorgere-

kend voor de jaren 2017-2019.  
 

 
Gemeente 

Begroting 
2015  

Verdeelsleutel  2016 
Begroting 

2016 

Meerjarenraming 2017-2019 

AU 2012 
Basis 

Aandeel 
gemeente 2017 2018 2019 

Brunssum 464 19.707 11,18% 432 273 240 224 

Heerlen 1.719 72.546 41,15% 1.589 1.006 885 825 

Kerkrade 806 33.951 19,26% 743 471 414 386 

Landgraaf 576 24.280 13,77% 532 337 296 276 

Nuth 201 8.413 4,77% 184 117 103 96 

Onderbanken 111 4.681 2,66% 102 65 57 53 

Simpelveld 140 6.027 3,42% 132 84 74 68 

Voerendaal 157 6.680 3,79% 146 93 82 76 

Totaal 4.174 176.285 100,00% 3.860 2.446 2.151 2.004 
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6. Geconsolideerde begroting  
 

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

2017-2019. 

  

Omschrijving 20153 2016 2017 2018 2019 

Exploitatielasten       

 Programma kerntaken 2.4283 2.511 1.441 1.441 1.441 

 Programma flexibele schil  p.m. p.m. p.m. p.m. 

 Bestuur, bedrijfsvoering en regiobijdragen 2.451 2.058 1.705 1.400 1.243 

 Programma gemeenschappelijke diensten 4.129     

Totale lasten  9.008 4.569 3.146 2.841 2.684 

Baten       

 Programma kerntaken 9283 941 941 941 941 

 Programma flexibele schil   p.m. p.m. p.m. p.m. 

 Bestuur, bedrijfsvoering en regiobijdragen 4.174 3.860 2.446 2.151 2.004 

 Programma gemeenschappelijke diensten 4.129     

Totale baten 9.231 4.801 3.387 3.092 2.945 

          

Exploitatieresultaat (=baten – lasten) 223 232 241 251 261 

Mutaties reserves            

 Storting reserve Buitenring 400 400 400 400 400 

 Onttrekking reserve Buitenring  177 168 159 149 139 

Begrotingsresultaat 0 0 0 0  0 

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

Omschrijving 2016 2017 2018 2019 

Incidentele lasten     

 Programma kerntaken     

 Verplichtingen / Stortingen Regiofonds 1.170    

 Bestuur, bedrijfsvoering en regiobijdragen     

 Tijdelijke frictiekosten 786 442 147  

     

Totale incidentele lasten  1.956 2.422 147  

Incidentele baten      

 Bestuur, bedrijfsvoering en regiobijdragen     

 Gemeentelijke bijdragen frictiekosten / verplichtingen  1.956 442 147  

Totale incidentele baten  1.956 2.422 147  

Saldo incidentele baten en lasten  0 0 0   

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

                                                
3 Inclusief 1e wijziging 2015 op basis van jaarplan 2015 
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Paragraaf 1: Weerstandsvermogen / Reserves en Voorzieningen 

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

sico’s in deze begroting.  

 

Tabel Reserves in 2016 (bedragen x € 1.000) 

 

Saldo 

31-12-

2014 

Vermoedelijke muta-
ties 2015 

Saldo 
31-12-
2015 

Vermoedelijke mu-
taties 2016 

Saldo 
31-12-
2016 Toevoe-

ging 
Onttrek-

king 
Toevoe-

ging 
Onttrek-

king 

 Algemene Reserves              

Algemene reserve Parkstad        115     115            115  

Te bestemmen resultaat 2014 p.m.          p.m. 0   0 

Totaal algemene reserves 115  p.m. 115   115 

Bestemmingsreserves               

Egalisatiereserve frictiekosten GBRD 62  62 0   0 

Egalisatiereserve frictiekosten Parkstad 403   403   403 

ICT GBRD        112   112 0   0 

ICT GBRD / GEO          15   15 0   0 

Ringwegen    2.526  400 177 2.749 400 168       2.981  

Grensoverschrijdende samenwerking          57  48 9              9 

Stortplaatsen         65    65             65  

Werkbudget BC Economie en Toerisme  228  228 0   0 

Werkbudget BC Mobiliteit 110  110 0   0 

Werkbudget BC Ruimte 425  425 0   0 

Werkbudget BC Herstructurering en Wonen 269  269 0   0 

Werkbudget Dagelijks Bestuur 178  178 0   0 

Werkgelegenheidsfonds 345        345 0   0 

Totale bestemmingsreserves 4.795 400 1.969 3.226 400 168 3.458 

Totaal Eigen vermogen        

 

Algemene Reserves 

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

ven. Het Dagelijks Bestuur is bevoegd de algemene reserve als dekkingsmiddel aan te wenden voor uitgaven met 

een incidenteel karakter, waarvoor geen dekking kan worden gevonden binnen geautoriseerde budgetten en die kun-

nen worden aangemerkt als onvoorzienbaar, onvermijdbaar en onuitstelbaar. Als het Dagelijks Bestuur van deze be-

voegdheid gebruik maakt, wordt daarover in de eerstvolgende bestuursrapportage c.q. het eerstvolgende jaarverslag 

verantwoording afgelegd.  

  

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

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

lijke regelingen gedragen door de deelnemende gemeenten. Dat betekent dat Parkstad alleen dient te beschikken 

over enige financiële ruimte om tussentijdse incidentele financiële calamiteiten uit de eigen begroting af te kunnen 

dekken. Een algemene reserve van € 115.000 voldoet aan dit criterium.  

 

Bestemmingsreserves 

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

van het Algemeen Bestuur. Bij het instellen van (en het toevoegen van middelen aan) een bestemmingsreserve be-

sluit het Algemeen Bestuur een deel van het eigen vermogen af te zonderen voor de dekking van toekomstige uitga-

ven voor een bepaald doel. Deze besluiten worden voorgelegd via de begroting, de bestuursrapportage en de resul-

taatbestemming van de jaarrekening of via afzonderlijke besluiten.  

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd tijdens de uitvoering van de begroting middelen in te zetten voor het uitvoeren van 

taken passend binnen het doel en de reikwijdte van bestemmingsreserves waarvoor geen of onvoldoende budget is 

opgenomen in de begroting, maar waarvoor wel middelen beschikbaar zijn in de bestemmingsreserves. Wanneer het 
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Dagelijks Bestuur van deze bevoegdheid gebruik maakt, legt het Dagelijks Bestuur daarover in de eerstvolgende be-

stuursrapportage c.q. het eerstvolgende jaarverslag verantwoording af.  

 

Egalisatie frictiekosten  

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

Door de snellere uitstroom van personeel dan voorzien in 2014 zal het beroep op de het frictieloonkostenbudget in 

2015 en 2016 naar verwachting lager zijn dan het daarvoor beschikbare budget. 

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

frictiekosten. De stand daarvan per ultimo 2014 is € 406.000. 

 

Ten aanzien van de frictiekosten is er een aantal risico’s dat het vooralsnog in stand houden van de egalisatiereserve 

rechtvaardigt: 

1. De uitbesteding van de bedrijfsvoering en de huisvesting is afgerond en de structurele lasten kunnen worden op-

gevangen binnen het bestaande budget. Er zijn echter ook incidentele kosten gemaakt om de overgang mogelijk 

te maken. Deze incidentele kosten zullen – voor zover dat financieel mogelijk is – ten laste komen van de egalisa-

tiereserve. 

2. Aan de begeleiding van werk naar werk van de twee nog resterende bovenformatieve medewerkers kunnen nog 

kosten verbonden zijn. Met ingang van 2016 is hiervoor geen afzonderlijk budget meer opgenomen in de begro-

ting.  Eventuele kosten zullen met ingang van 2016 ten laste van de egalisatiereserve komen. 

3. Na de formele overgang van de medewerkers bedrijfsvoering per 1 juli 2015 is er nog sprake van een bovenfor-

matieve bezetting 2,52 fte. Het is niet  zeker dat de bovenformatieve problematiek volledig is opgelost in 2018. De 

vooruitzichten zijn echter gunstig. Het blijft dus mogelijk dat voor de dekking van een deel van de kosten met in-

gang van 2018 een beroep moet worden gedaan op de egalisatiereserve. Bovendien is er nog een terugkeerga-

rantie voor een aantal medewerkers die in de loop van 2014 en 2015 naar elders zijn vertrokken. De kans dat 

daarop een beroep wordt gedaan wordt klein geacht.   

4. Het respecteren van bestaande salarisafspraken voor medewerkers die in 2014 zijn geplaatst op functies binnen 

het regiobureau nieuwe stijl kost per jaar € 50.000. Parkstad zal mogelijk gedurende een tiental jaren met deze 

kosten worden geconfronteerd, tenzij medewerkers tussentijds hun dienstverband beëindigen. Om toekomstige 

tekorten op dit gebied te voorkomen is het gewenst om een bedrag in de egalisatiereserve aan te houden. De 

hoogte is indicatief te stellen op circa 7 x € 50.000 (7 jaar vanaf 2019 ad € 50.000 per jaar; tot 2019 is er een fric-

tieloonkostenbudget voor de afdekking). 

5. Er is nog geen duidelijkheid over de hoogte van de fiscale boete die voortvloeit uit de vroegpensioen arrangemen-

ten van eind 2013. Deze mogelijke kosten zullen ten laste worden gebracht van de frictiebudgetten (indien toerei-

kend) of van de frictiereserve. 

Op basis van het voorgaande kan worden geconcludeerd, dat de kans dat de frictiekostenbudgetten en –reserves 

ontoereikend zouden zijn om de onvermijdelijke kosten te dekken worden uitermate klein wordt geacht.    

 

Egalisatie werkbudgetten 

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

2015 (één voor elke Bestuurscommissie en één voor het Dagelijks Bestuur). Daarbij is tevens besloten de niet be-

stede middelen in 2014 van de werkbudgetten in de jaarrekening 2014 toe te voegen aan de desbetreffende reserve 

werkbudget. De looptijd van deze reserves is tot en met 2015. Bestuurscommissies kunnen voor 31-12-2015 een 

bestemmingsvoorstel voorleggen aan het DB/AB voor eventuele bestemming van resterende middelen na 2015. In-

dien geen bestemmingsvoorstel is ontvangen vloeien de resterende middelen automatisch terug aan het Algemeen 

Bestuur. In de begroting 2016 is ervan uitgegaan dat ultimo 2015 geen middelen meer resteren in de reserves.  

Gelijktijdig met het instellen van de werkbudgetten zijn de saldi van de reserves communicatie, procesgelden her-

structurering wonen en toerisme overgeheveld naar de werkbudgetten. Deze reserves worden ultimo 2014 opgehe-

ven.  

 

Overdracht reserves 2015 

Naar verwachting zullen de reserves van de GBRD in 2015 worden overgedragen aan de nieuwe Gemeenschappe-

lijke regeling. De reserve werkgelegenheid zal in 2015 naar verwachting zijn overgedragen aan de gemeente Heer-

len.   
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Aan het begin van 2016 is de verwachte omvang van de bestemmingsreserves € 3,2 miljoen. De reserve Ringwegen 

is het grootst met een saldo van € 2,7 miljoen. Deze reserve dient ter afdekking van de kapitaallasten van de investe-

ringsbijdrage van € 7,2 miljoen van Parkstad op basis van het bestuursconvenant Binnen- en Buitenring Parkstad 

Limburg van 15 november 2005. In 2016 is alleen een netto toevoeging aan de reserve Buitenring voorzien van € 

232.000 

 

Het vermoedelijk verloop van de reserves in meerjarig perspectief is als volgt 

Soort Reserve 
Vermoedelijk Saldo 

31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 

Algemene reserves 115 115 115 115 115 

Bestemmingsreserves 3.226 3.458 3.699 3.950 4.211 

Totaal Eigen vermogen 3.341 3.573 3.814 4.065 4.326 

 

De toename van de reserves is volledig toe te schrijven aan het reserveren van middelen verband houdende met de 

investeringsbijdrage van € 7,2 miljoen voor de Buitenring. 

 

Voorzieningen 

Het niveau van de voorzieningen bedraagt naar verwachting € 0,9 miljoen aan het begin van het begrotingsjaar 2016. 

Dit bedrag heeft vrijwel volledig betrekking op het EFRO Risicofonds.  
 

 

Tabel Voorzieningen in 2016 (bedragen x € 1.000) 

Voorziening 
Saldo  

31-12-2014 

Vermoedelijke 
mutaties 2015 

Saldo  
31-12-2015 

Vermoedelijke 
mutaties 2016 

Saldo  
31-12-2015 Toe-

voe-
ging 

Ont-
trek-
king 

Toe-
voe-
ging 

Ont-
trek-
king 

EFRO programma Risicofonds       1.025    1.025   1.025 

Netwerkbijeenkomsten               4   4 0   0 

Frictiekosten vroegpensioen Parkstad 180  180 0   0 

Frictiekosten financiële arrangementen 89  51 38  11 27 

Regiofonds -133 1.200 1.207 -140 1.170 1.000 30 

Voormalig personeel              31  31 0   0 
Frictiekosten vroegpensioen GBRD 35  35 0   0 

Totale voorzieningen 1.231 1.200 1.508 923 1.170 1.011 1.082 

 

EFRO 

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

Parkstad. De EFRO-programma’s zijn momenteel alle qua uitvoering afgerond. Op dit moment wordt nog gewacht op 

de eindafrekeningen van het EFRO-5 en EFRO-6 programma met het ministerie van EZ.  

Door het ministerie van EZ is de slotdeclaratie van het EFRO-5 programma gedeeltelijk afgewezen. Dit was voor de  

risicopartners aanleiding een procedure te starten tegen EZ. In eerste instantie bij de rechtbank van Maastricht en in 

tweede instantie bij de Raad van State. Uiteindelijk heeft de Raad van State op 17 september 2014 het bezwaar van 

de Provincie Limburg (als eindverantwoordelijke voor het programma) naast zich neergelegd en de uitbetaling defini-

tief op een lager niveau vastgesteld. 

Vanwege de lopende procedure waren de beschikkingen aan de projectuitvoerders nog steeds voorlopig. Op basis 

van de uitspraak van de Raad van State kunnen de definitieve beschikkingen worden afgegeven en zal een verreke-

ning plaatsvinden van de nog te ontvangen en terug te vorderen bedragen van de projectuitvoerders.  

De eindafrekening van het EFRO-6 programma moet nog door EZ te worden goedgekeurd. Als die declaraties, die 

door Europa allemaal akkoord zijn bevonden, door EZ worden geaccepteerd zal het Risicofonds met een voordelig 

resultaat sluiten.  
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Frictiekosten financiële arrangementen 

Op basis van het Sociaal Plan kunnen medewerkers met een vaste aanstelling, die buiten de organisatie 

een functie aanvaarden tegen een lager salaris, tijdelijk een aanvulling op hun (nieuwe) salaris krijgen. 

Daarnaast kunnen in het kader van de transitie financiële arrangementen worden gesloten met betrekking 

tot medewerkers met een vaste aanstelling die ertoe leiden dat deze medewerkers de organisatie verla-

ten. Voor de dekking van deze kosten wordt in de jaarrekening een voorziening getroffen.  

In de periode 2016-2019 maken 2 ex-medewerkers gebruik van de mogelijkheid voor een aanvulling op 

het salaris. De totale kosten daarvan bedragen in die periode € 38.000.   

 
Regiofonds 

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

– zijn aangegaan door het Parkstadbestuur. In 2017 zijn de lopende verplichtingen afgewikkeld. Op het moment dat 

er (meerjarige) beschikkingen aan derden worden afgegeven op basis van verdeelbesluiten worden deze verplichtin-

gen worden afgezonderd van de voorziening en gestort in een projectbudget. Daardoor lopen de lasten de onttrekkin-

gen ten laste van het Regiofonds in 2014 en 2015 voor op de toevoegingen. In 2016 (het laatste jaar van toekennin-

gen ten laste van het Regiofonds) wordt dit rechtgetrokken. Uiteindelijk blijft er een bedrag over van circa € 30.000. 

Dit komt omdat de bijdrage aan de Royal (die via de provincie liep) op basis van de definitieve beschikking uiteinde-

lijk € 30.000 lager bleek te zijn dan was voorzien.  

In het kader van de bestemming van het resultaat 2014 zal hiervoor een voorstel worden gedaan.  
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Paragraaf 2: Risico’s en risicomanagement 

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

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

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

regiobureau loopt: de risicoanalyse.  

 

De Risiconotitie die op 19 december 2011 door de Parkstadraad is goedgekeurd is nog steeds actueel, ondanks het 

feit dat het regiobureau in een gewijzigde situatie opereert. Twee risico’s hebben in het risicomanagement bijzondere 

aandacht: 

1. EFRO  

2. Transitie- en frictiekosten 

3. Afbouw kerntaken en resterende niet-kerntaken 

 

Operationeel risico EFRO 

De al lang voltooide EFRO-programma’s die door Parkstad zijn uitgevoerd zijn nog steeds niet financieel afgerekend.  

Na de - voor de risicopartners negatieve – uitspraak van de Raad van State op het bezwaarschrift kan worden over-

gegaan tot een definitie afrekening van het EFRO 5 programma. De definitieve beschikkingen zullen worden afgege-

ven. Dit leidt tot een afwikkeling van de te vorderen en te betalen bedragen bij de projectuitvoerders. Hierbij is sprake 

van een aantal invorderingsrisico’s. Toch is de verwachting dat de voorziening van voldoende niveau is om de ri-

sico’s in de afwikkeling op te vangen.   

 

Transitie- en frictiekosten 

Het Regiobureau is in 2015 in afgeslankte vorm verder gegaan met een formatie van 9,5 fte. De bezetting is hoger 

vanwege het feit dat er nog bovenformatieve medewerkers zijn (medewerkers die nog geen andere functie extern 

hebben gevonden) en medewerkers binnen de bedrijfsvoering (waarvan werd aangenomen dat deze per januari 

2015 zouden zijn overgegaan naar een andere organisatie).  

Voor het afdekken van de risico’s is er een meerjarig frictiebudget beschikbaar, dat met ingang van 2015 gefaseerd 

terugloopt. Om op de middellange termijn binnen het loonkostenbudget voor 9,5 fte te kunnen opereren is direct in 

2014 gestart met een actief beleid om boventallige medewerkers te begeleiden van werk naar werk en zijn maatwerk 

arrangementen afgesloten. Voor het uitvoeren van de transitie en het financieel afdekken van de gevolgen ervan zijn 

in meerjarig perspectief middelen vrijgemaakt en in de begroting en de meerjarenramingen opgenomen. Voor de pe-

riode 2016-2018 zijn de volgende bedragen beschikbaar: 

o Frictieloonkostenbudget in de periode 2016-2018:  € 1,3   miljoen  

o Verplichtingen huisvesting in periode 2015-2016: € 0,05 miljoen 

De frictiekosten worden permanent gemonitord en in 2015 is eens per 4 maanden over de voortgang van de transitie 

en de frictiekosten integraal gerapporteerd aan het Dagelijks Bestuur. Met ingang van 2015 vindt de rapportage aan 

het dagelijks Bestuur plaats via de p&c-documenten. 

 

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

De praktijk zal hiervan ongetwijfeld afwijken. Jaarlijks treden er verschillen op tussen de gebudgetteerde en de wer-

kelijke kosten. Om deze verschillen op te vangen is in 2014 een egalisatiereserve frictiekosten in gesteld en is afge-

sproken eind 2018 hiervan een eindafrekening op te stellen. Indien daarbij sprake is van een positief resultaat zal dit 

uitgekeerd aan de gemeenten. Hierbij uiteraard rekening houdend met eventuele resterende frictiekosten na 2018 

(zie ook pagina 16).  

 

De planning was dat met ingang van 2015 de bedrijfsvoering zou zijn overgedragen aan een derde (deelnemende 

gemeente). Voor de uitoefening van de bedrijfsvoering is op basis van benchmarkgegevens een structureel budget in 

de begroting opgenomen van € 268.000 (prijspeil 2016, inclusief huisvestingskosten. Het uitgangspunt is dat mede-

werkers van Parkstad met bedrijfsvoeringstaken en met een vaste aanstelling mee overgaan naar de organisatie die 

de bedrijfsvoering gaat uitvoeren.  
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Op dit moment (maart 2015) is het nog onzeker of en tegen welke prijs de huisvesting en de bedrijfsvoering kunnen 

worden uitbesteed en welke mogelijkheden er bij uitbesteding zijn voor de 3,4 fte medewerkers met een vaste aan-

stelling. De financiële gevolgen hiervan zullen ten laste van de frictiekostenbudgetten (en eventueel de frictiekosten-

reserve) worden gebracht.  

 

Afbouw werkzaamheden en niet kerntaken 

Uitgangspunt is dat in 2015 alle niet kerntaken die nog naijlen uit het Pact van Parkstad zijn afgebouwd of zijn over-

gedragen. De vraag is echter of dit mogelijk is, gezien de doorlooptijd van de bestuurlijk-administratieve afhandeling 

van een aantal projecten.  Het kan zijn dat voor de uitvoering van deze activiteiten in 2016 toch een beroep zal moe-

ten worden gedaan op de frictiekosten. 

 

Tot de afbouw van de werkzaamheden wordt ook gerekend het beëindigen van de Interreg projecten, zoals RoCK en 

Citizens’Rail. Hieraan zijn naast werkzaamheden ook nog risico’s verbonden aan de financieel-administratieve afre-

kening van de projecten.  

 

Tot slot wordt Parkstad nog geconfronteerd met archiefkosten verband houdende met de rechtsvoorgangers van 

Parkstad. Deze kosten werden voorheen gedekt binnen de bedrijfsvoering. Deze maken echter geen onderdeel uit 

van de het nieuwe “benchmark” budget. Dit vormt een risico voor het handhaven van de kwaliteit van de bedrijfsvoe-

ring, indien deze kosten ten laste van de bedrijfsvoering komen.    
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Paragraaf 3: Financiering  

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

ciering Decentrale Overheden (FIDO). Onder de treasuryfunctie vallen onder andere het geldstromenbeheer, het sal-

dobeheer, liquiditeitsbeheer, financiering, uitzetting van gelden en renterisicobeheer. Parkstad heeft twee instrumen-

ten op het gebied van treasury, te weten het treasurystatuut en de financieringsparagraaf in de begroting, de be-

stuursrapportages en het jaarverslag. In het treasurystatuut zijn uitgangspunten en kaders opgenomen ten aanzien 

van het risicobeheer inzake uitgezette gelden, het renterisicobeheer, het koersrisicobeheer, het kredietrisicobeheer, 

het intern liquiditeitsbeheer en het valutarisicobeheer. Vanaf eind 2013 is door het rijk het Schatkistbankieren inge-

voerd, dat als wetswijziging in de wet FIDO is opgenomen. Met de gevolgen van het Schatkistbankieren dient reke-

ning te worden gehouden bij financieringsvraagstukken van de lokale overheid. 

 

Kasgeldlimiet 

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

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

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

 

Berekening Kasgeldlimiet  2016 

Omvang begroting 2016 4,8 miljoen 

Toegestane kasgeldlimiet % 8,2 % 

Toegestane kasgeldlimiet 2016 394.000 

 

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

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

geldlimiet in 2013 (per kwartaal) opgenomen.  

 

Renterisiconorm 

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

menhangende rentelasten. Een rentelast kan stijgen bij herfinanciering of renteherziening van een lening. In de peri-

ode van 2016 tot en met 2019 wordt geen renteherziening of herfinanciering van lopende leningen verwacht. Park-

stad zal in 2016 en de daaropvolgende jaren de renterisiconorm dus niet overschrijden. 

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

de lening is per 1-1-2016 € 4,1 miljoen en daalt in de periode tot ultimo 2019 tot ruim € 3,2 miljoen. De renterisico-

norm wordt berekend over de vaste schuld. 

 

Berekening Renterisiconorm  1 -1-2016 

Stand van de vaste schuld per 1-1-2016 4,1 miljoen 

Renterisiconorm in % 20 % 

Renterisiconorm 2016  820.000 

 

Gelet op het feit dat in 2016 geen sprake is van herfinanciering of renteherziening is de renterisiconorm voor Park-

stad louter van theoretisch belang. 

 

Schatkistbankieren 

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

lige financieringsresultaten als gevolg van tijdelijke overliquiditeit zijn daardoor nagenoeg uitgesloten. Alle liquide 

middelen worden dagelijks door de Schatkist afgeroomd en de renteopbrengst van een eventueel ‘spaarsaldo ’bij de 

schatkist is vooralsnog nagenoeg nihil. De maximaal toegestane liquiditeit op de eigen rekening van Parkstad in 2016 

is als gevolg van de regels van het Schatkistbankieren € 250.000. Een dergelijk bedrag is nodig voor het reguliere 

betalingsverkeer en kan niet rentedragend worden uitgezet. Het prudent beleid met betrekking tot uitzettingen, zoals 

is opgenomen in het treasurystatuut, bestaat daardoor voortaan uit het uitvoeren van het Schatkistbankieren. In 2016 

zullen financiële middelen in relatie tot de besluitvorming over (de financiering van) projecten passend binnen het 

Regiofonds en het transformatiefonds via de Schatkist moeten worden afgeroepen. 
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EMU-Saldo 

Conform artikel 19 van het BBV dient een gemeenschappelijke regeling in de begroting een presentatie te geven van 

het EMU-saldo. Het EMU-saldo (begrotingssaldo) is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de overheid 

(de Rijksoverheid, sociale fondsen en de decentrale overheden) van een bepaald land in een bepaald jaar. Er kan 

een tekort of een overschot op de begroting zijn. Decentrale overheden dienen het EMU-saldo te berekenen, zodat 

op macro niveau het EMU saldo voor Nederland kan worden bepaald. Het EMU saldo van de Stadsregio Parkstad 

Limburg voor de begroting 2016 is in het volgende overzicht berekend. 

 

 EMU Saldo (bedragen x € 1.000) 2015 2016 2017 

1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie 

BBV, artikel 17). 
223 232 241 

+2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie. 60 19 0 

+3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie. 1.200 1.170 0 

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

tiveerd. 
0 0 0 

+5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, 

die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn ge-

bracht bij post 4. 

0 0 0 

+6 Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoop-

prijs), voor zover niet op de exploitatie verantwoord. 
0 0 0 

-7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (al-

leen transacties met derden die niet op de exploitatie staan). 
0 0 0 

+8 Baten bouwgrondexploitatie (niet op de exploitatie verantwoord). 0 0 0 

-9 Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met der-

den betreffen. 
1.200 1.170 0 

-10 Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 ge-

noemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (in-

clusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen on-

der één van bovenstaande posten). 

0 0 0 

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

 Berekend EMU saldo  283 251 241 
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Besluit 
 
Het Algemeen Bestuur van Stadsregio Parkstad Limburg  

 

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur; 

 

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

met Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Gemeentewet; 

 

 

 

besluit: 

 

 

De begroting 2016 en de meerjarenramingen 2017-2019 van de Stadsregio Parkstad Limburg vast te 

stellen. 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 24 juni 2015.  
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Bijlage 1  Toetsing kasgeldlimiet in 2014 per kwartaal     

       

Kasgeldlimiet       

Omvang begroting per 1 januari 2014 11.794      

Kasgeldlimiet in procenten van de grondslag  8,20%      

Kasgeldlimiet in bedrag      967      

     (Bedragen x EUR 1.000) 

Omschrijving 
  
  

Budget Realisatie 

Jaar 
Kwartaal 

Jaar 1:  
jan-mrt 

2:  
apr-jun 

3:  
jul-sep 

4:  
okt-dec 

Vlottende schuld             

Opgenomen gelden < 1 jaar     0 0 0 

Schuld in rekening-courant   620 1.235 1.136 1.642 1.642 

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

Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld   0 0 0 0 0 

Totaal vlottende schuld 0 620 1.235 1.136 1.642 1.642 

              

Vlottende middelen             

Uitgeleende gelden < 1 jaar   0 0 0 0 0 

Contante gelden in kas   0 0 0 0 0 

Tegoeden in rekening-courant    21.813 21.614 20.361 17.590    17.590  

Overige uitstaande gelden < 1 jaar   0 0 0 0 0 

Totaal vlottende middelen 0 21.813 21.614 20.361 17.590 24.452 

              

Toets kasgeldlimiet             

Totaal netto vlottende schuld 0 -21.193 -20.379 -19.225 -15.948 -15.948 

Toegestane kasgeldlimiet 967 967 967 967 967 967 

Ruimte (+) / Overschrijding (-) 967 22.160 21.346 20.192 16.915 16.915 
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Bijlage 2  Lijst van Afkortingen  

 

AG    Arbeitsgemeinschaft 

BAG    Basisregistraties Adressen en Gebouwen 

BBV    Besluit Begroting en Verantwoording 

BDU    Brede Doeluitkering 

BIHTS   Building Integrated High Tech Systems 

BNG    Bank Nederlandse Gemeenten 

BsGW   Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen 

BTM    Stichting Bedrijventerreinmanagement 

BTW    Belasting Toegevoegde Waarde 

BV    Besloten Vennootschap 

BZK    Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

EFRO   Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 

EGTS   Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking 

EU    Europese unie 

EZ    Ministerie van Economische Zaken 

FIDO    Wet Financiering Decentrale Overheden 

GBRD   Gemeenschappelijke Belasting- en Registratie Dienst 

GEO    Geometrie 

GIS    Geografisch Informatie Systeem 

GR    Gemeenschappelijke regeling 

IBA    Internationale Bau Ausstellung 

ICT    Informatie en communicatie technologie 

KOA    Kennis Onderwijs en Arbeidsmarkt 

LDE    Lokaal Duurzaam Energiebedrijf Kerkrade West 

LED     Limburg Economic Development 

LIOF    Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij 

MKB    Midden- en kleinbedrijf 

NEIMED   Nederlands Kennis Instituut Maatschappelijke Effecten Demografische Krimp 

NWW   Nature Wonder World 

OR    Ondernemingsraad 

PALET   Parkstad Limburg Energie Transitie 

PIOFA   Personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën en algemene zaken 

POL    Provinciaal Omgevingsplan Limburg 

PROVADA  Professionele Vastgoed Dagen 

PSL    Parkstad Limburg 

RCE    Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed   

ROCK   Regions of Connected Knowledge 

ROW   Regionaal Overlegplatform Wonen 

RvS    Raad van State 

RVVP   Regionaal Verkeer- en Vervoer Plan 

RWTH   Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule 

SiSa    Single information Single audit 

TIGER   Touristische Inwertsetzung der grenzüberschreitenden europäischen Region 

VER    Project Visie, Erfgoed en Ruimte 

VNG    Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

VVV    Vereniging voor Vreemdelingenverkeer 

WNT   Wet Normering Topinkomens 

WOR   Wet op de Ondernemingsraden 

WOZ   Wet Waardering Onroerende Zaken 

WOZL   Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg 

WVO   Winkelvloeroppervlakte 

ZAB    Zukunft Arbeit Beruf 

 


