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1. Kernagenda en speerpunten 2016 
De uitgangspunten voor de regionale samenwerking binnen de Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio 

Parkstad zijn vastgelegd in de besluitvorming door de raden van de acht deelnemende gemeenten op 28 

oktober 2013. Deze uitgangspunten betreffen de kernagenda, de bestuurlijke inrichting, het Regiobureau en de 

met deze samenwerking samenhangende financiën. De samenwerking verloopt via twee sporen, namelijk via 

de kernsamenwerking en via de flexibele samenwerking (flexibele schil), waarmee uiting wordt gegeven aan 

het centrale uitgangspunt van elkaar binden waar dat nodig is en flexibel zijn waar dat kan, uitgaande van de 

kracht van de coalition of willing. Dit leidt tot een kernagenda en een keuze agenda. Thema’s worden tot de 

kernagenda gerekend indien alle acht gemeenten daartoe besluiten en als het thema daadwerkelijk wordt 

bestempeld als kernthema. Indien aan deze laatste voorwaarde niet wordt voldaan is het thema onderwerp 

voor de keuze agenda met acht deelnemende gemeenten. Het jaarplan 2016 gaat uit van de kernagenda en de 

keuze agenda.  

 

In de regionale samenwerking is er een cruciale rol weggelegd voor de vier bestuurscommissies, 

samengesteld uit de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten. De bestuurscommissies zijn 

gegroepeerd rondom de vier kernthema’s: 

 Wonen en herstructurering 

 Ruimte 

 Mobiliteit 

 Economie en toerisme  

De thema’s en taakvelden zijn schematisch opgenomen in bijlage 1. Naast de taken en bevoegdheden van de 

bestuurscommissies heeft het dagelijks bestuur taken op het terrein van regionale samenwerking (organisatie 

van de bestuurlijke samenwerking in Parkstadverband (Governance)), regio- en grensoverschrijdende 

samenwerking, regiobijdragen, verdeling van middelen en bedrijfsvoering.  

 

Per kernthema worden de voor 2016 geplande activiteiten ter besluitvorming voorgelegd aan de betreffende 

bestuurscommissie of het Dagelijks bestuur. De beperkte capaciteit van het regiobureau maakt het – nog meer 

dan de financiële kaders - noodzakelijk daarin prioriteiten te stellen. Op het terrein van financiën kan immers in 

2016 nog incidenteel gebruik worden gemaakt van de restant middelen van 2015.  

De nadruk ligt in 2016 op een beperkt aantal speerpunten, dat in belangrijke mate aansluit bij de prioriteiten 

2015 en de Ontwikkelagenda Parkstad, die op 3 maart 2015 door de 8 colleges is vastgesteld.  

 

Speerpunten jaarplan 2016 

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 wordt uitgewerkt in het Regionaal 

Uitvoeringsprogramma PALET 3.0, dat volgens planning in de 1e helft van 2016 

ter vaststelling zal worden aangeboden aan de acht gemeenteraden. Parallel 

hieraan worden in 2016 de voorbereidingen getroffen voor een Regionaal 

Energieconvenant waarin de overheid en de belangrijkste stakeholders hun 

commitment uitspreken om PALET 3.0 uit te voeren in de periode 2016-2020. In 

PALET 4.0 zal de organisatie van de monitoring worden vastgelegd.  

Vanuit de andere programma’s wordt parallel gewerkt aan concrete projecten, 

die bijdragen aan de invulling van het uitvoeringsprogramma, zoals e-mobiliteit, 

samenwerking met S-Built en verduurzaming van de (sociale) woningvoorraad.  

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. In 2016 wordt het 

proces vormgegeven en opgestart. 
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Speerpunten jaarplan 2016 

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:  

 Een verkenning van de mogelijkheden om cultureel erfgoed en leisure te 

combineren; 

 De Leisurering Parkstad, waarbij in 2016 gezocht wordt naar een 

programmatische vertaling om de Buitenring Parkstad vorm te geven als 

identiteitdrager van het Leisure product van Parkstad 

4. Retail 

BC Economie en 

toerisme 

In 2014 heeft de bestuurscommissie een bestuursopdracht geformuleerd voor de 

verdere uitwerking van het detailhandelsbeleid. Dit is in 2015 voortvarend 

opgepakt.  En heeft geleid tot nieuw flankerend beleid en instrumentarium. Op dit 

moment wordt het retail aanbod in Parkstad en de vraag opnieuw in beeld 

gebracht.  Dit moet in 2016 resulteren in een update van de Retailstructuurvisie 

en een gereedschapskist met instrumentarium. 

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 

planning is deze in het derde kwartaal van 2016 aan de gemeenteraden voor te 

leggen. 

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. In 

2016 wordt dit doorontwikkeld en uitgevoerd. 

7. Congres Stedelijke 

Transformatie  

Dagelijks bestuur 

In 2016 komt een aantal regionale, nationale en internationale ontwikkelingen 

samen, zoals de Agenda Stad, de Agenda Bevolkingsdaling en de Urban Agenda. 

Parkstad heeft mede door de IBA in toenemende mate het label van “ Living Lab” 

voor stedelijke transformatie verworven. Om die positie te etaleren en te werken 

aan het imago van de regio wordt in 2016 een congres georganiseerd over 

stedelijke transformatie. Dit gebeurt o.a. in samenwerking met Zuid-Limburg, de 

provincie, het Ministerie van BZK en kennisinstituten.  

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. De provincie heeft de intentie uitgesproken de middelen minimaal te 

willen verdubbelen. In 2016 zal in overleg met de bestuurscommissies, de 

gemeenten en de provincie de programmering van deze gelden worden opgepakt. 

  

In 2014/2015 is de resterende investeringsopgave van het regioprogramma “Naar 

een duurzaam vitale Regio” door het EIB in kaart gebracht. Dit is in 2015 gevolgd 

door een aanzet naar een breed gedragen visie op de omvang en de urgentie van 

de investeringsopgave. Dit is belangrijk om de lokale, nationale en Europese 

overheden te activeren. 

De visie zal een van de onderleggers kunnen dienen in de bestemming van de 

decentralisatie uitkering bevolkingsdaling.  
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Voor de uitvoering van het Jaarplan 2016 zijn de volgende financiële middelen beschikbaar: 

1. In de begroting 2016 is een – nog te verdelen – werkbudget van € 400.000 opgenomen voor activiteiten 

van de kernagenda.  

2. Bij de bestemming van het resultaat 2014 is besloten een bedrag van € 58.000 programmatisch in te 

zetten. Dit bedrag is tot nu toe niet bestemd en wordt ingezet in 2016. 

3. 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 tot en met 

2016. Het gaat hierbij om een incidenteel bedrag van € 603.000.  

4. Het regionale deel (€ 3,0 miljoen per jaar) van de decentralisatie uitkering bevolkingsdaling gedurende de 

periode 2016-2020. Deze wordt in eerste instantie uitgekeerd aan de gemeente Heerlen als 

centrumgemeente. De besluitvorming over de aanwending van dit regionale zal regionaal plaatsvinden op 

basis van de gezamenlijke opgave en ontwikkelagenda. Getracht wordt voor de projecten die met deze 

middelen worden uitgevoerd via cofinanciering de beschikbare middelen te verdubbelen.  

 

In het kader van dit jaarplan is nu een bedrag van € 458.000 beschikbaar om door het algemeen bestuur als 

werkbudget te verdelen over de bestuurscommissies en het dagelijks bestuur (de onder 1 en 2 genoemde 

bedragen).  

Naast de vrij te bestemmen werkbudgetten is er nog een aantal budgetten, waaraan een specifieke 

bestedingsrichting is gekoppeld: 

- Flexibele Schil AG Charlemagne: €     50.000 

- Regionale Initiatieven:   €   940.000 

- BDU:               p.m. 

 

In de bijdragen van de bestuurscommissies (hoofdstuk 2) en het dagelijks bestuur (hoofdstuk 3) wordt 

aangegeven welke kernactiviteiten in 2016 worden gepland en in hoeverre het daarbij noodzakelijk is eenmalig 

extra middelen in 2016 vrij te maken, die niet kunnen worden gedekt uit de restant middelen 2015. In 

onderstaande tabel zijn de voornemens van de bestuurscommissies en het dagelijks bestuur in financiële zin 

samengevat.  

 

Benodigd budget 

geplande 

activiteiten 2016 

Restant 

werkbudget 

2015 

Gewenste 

aanvulling 

2016 

 Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering 140 75 65 

 Bestuurscommissie Ruimte 320 270 50 

 Bestuurscommissie Mobiliteit  130 40 90 

 Bestuurscommissie Economie en Toerisme  234 103 131 

 Dagelijks bestuur  270 148 122 

Totaal voornemens 2016 1.094 636 458 

 

De financiële vertaling van de ambities van de bestuurscommissies en het dagelijks bestuur zou in 2016 leiden 

tot een uitgavenniveau van afgerond € 1,1 miljoen. Dit niveau ligt aanzienlijk boven het voor 2016 beschikbare 

budget van € 458.000 in 2016 (en het structurele budget van € 0,5 miljoen per jaar met ingang van 2017).  

In 2016 kunnen de plannen van de bestuurscommissies en het dagelijks bestuur nog incidenteel worden gedekt 

door de inzet van “oud geld” uit de periode van voor de transitie. In 2017 is dit niet meer mogelijk.  

 

Voor 2017 en latere jaren wordt een discrepantie verwacht tussen de ambities van de bestuurscommissies en 

het dagelijks bestuur en de omvang van het werkbudget. Deze kan dan niet meer worden opgelost met de inzet 

van “oud geld”.  Zeker als ook nog in ogenschouw wordt genomen dat de afbouw van taken uit het Pact van 

Parkstad niet zo soepel verloopt en zelfs opnieuw in discussie komt. 

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

worden  afgebouwd en overgedragen.   
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Bij de afbouw van taken doen zich drie varianten voor: 

1. Een aantal taken is daadwerkelijk afgebouwd en overgedragen; 

2. De overdracht en afbouw van een aantal taken is weerbarstiger dan gedacht en is nog niet afgerond. Het 

gaat hier om zaken als het afhechten van projecten en subsidie overeenkomsten. Voor deze 

werkzaamheden wordt in 2016 en 2017 tijdelijk capaciteit ingezet. De kosten daarvan (geraamd op € 75.000 

per jaar gedurende 2 jaren) komen ten laste van het frictiekostenbudget.  

3. De overdracht van een aantal taken staat ter discussie. Tijdens de regiodag voor de colleges op 23 februari 

2016 is dit aan de orde geweest. Hierbij is afgesproken dat het dagelijks bestuur een evaluatie zal 

voorbereiden van de transitie gericht op de gevolgen van de gemaakte keuzes ten aanzien van de 

kerntaken, de wijze waarop hiermee is omgegaan sinds 2014 en de knelpunten die hierbij optreden. Het is 

niet uitgesloten dat de conclusies van de evaluatie aanleiding zijn tot een wijziging in de invulling van de 

kerntaken, inclusief consequenties voor de taakuitoefening van het Regiobureau.  

 

De kosten van de evaluatie zullen worden gedekt uit de beschikbare middelen voor frictiekosten. Daarnaast 

zullen in 2016 in afwachting van de uitkomsten van de evaluatie de kosten voor de personele capaciteit voor 

communicatie, regiodagen en gezamenlijke lobby activiteiten ook ten laste van het frictiekostenbudget worden 

gebracht. Voor 2016 worden de kosten voor deze personele capaciteit geraamd op € 80.000. 
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2. Kernthema’s 
2.1  Wonen en Herstructurering 
De belangrijkste opdracht van de bestuurscommissie Wonen en Herstructurering is het terugbrengen van 

balans op de woningmarkt, zowel kwantitatief als kwalitatief. De afgelopen bestuursperioden is met het 

vaststellen van de Structuurvisie Wonen sprake van regionaal k beleid op het niveau van  heel Zuid-Limburg. De 

complexiteit op de huidige woningmarkt brengt uitdagingen met zich mee. Met name regelgeving vanuit de 

Rijksoverheid heeft regionaal consequenties. De woningcorporaties moeten terug naar hun kerntaken en 

tegelijk doen  gemeenten op hen beroep  om bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken of een bijdrage 

te leveren in opgaven waar in de ogen van het Rijk marktpartijen een rol zouden moeten spelen. 

 

Voor Parkstad Limburg zijn de meest belangrijke ontwikkelingen op  de woningmarkt: 

 Een toenemende vraag naar huurwoningen (zowel sociaal als vrijehuursector) 

Deze vraag wordt o.a. veroorzaakt door de extramuralisatie, de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de 

taakstelling statushouders. Deze laatste ontwikkeling  geeft  een extra druk op de sociale woningvoorraad.  

Dit kan leiden tot  sociale onrust, als  er niet genoeg sociale huurwoningen voor de reguliere doelgroep 

voorhanden zijn. 

 Verschuiving van de leegstand van de sociale woningvoorraad naar de particuliere woningvoorraad. 

Hierdoor komt  de transformatieopgave voornamelijk in dit gedeelte van de woningmarkt te liggen.  

 De decentralisaties in de zorgsector 

De organisatie van het wonen en de zorg worden hierdoor gescheiden en mensen met een zorgindicatie 

moeten langer thuis blijven wonen. Deze ontwikkeling wordt in onze regio versterkt door de vergrijzing.  

 Veranderende regelgeving 

De mogelijkheden van woningcorporaties te acteren op de woningmarkt worden beperkt. De opgaven in de 

woningmarkt komen hierdoor méér en méér bij andere partijen terecht (o.a. beleggers en marktpartijen). 

 

Speerpunten binnen het kernthema Wonen en Herstructurering in 2016: 

 Platform-functie 

 Lobby evaluatie van de verhuurderheffing in relatie met de opgave in Parkstad (samen met provincie en 

andere regio’s); 

 Lobby experimenteerstatus voor de huisvesting van niet-EU studenten die studeren in Aken; 

 Betrekken van stakeholders bij aanpak particulier bezit (o.a. Rijk/NHG/ banken/ marktpartijen) 

 Beleid 

Herziening  woonvisie.  De herziene woningwet is per 1 juli 2015 in werking getreden. De nieuwe wetgeving 

zorgt voor een nieuwe verhouding tussen gemeente, huurderbelangenverenigingen en woningcorporaties. 

De gemeente moet een volkshuisvestelijk beleid hebben, waarop woningcorporaties een bod doen. Deze 

worden omgezet in (bindende) prestatieafspraken , waarbij ook huurdersbelangenverenigingen een 

belangrijke rol hebben. In de vergaderingen van 16 juli 2015 en 8 oktober 2015 heeft de bestuurscommissie 

besloten om een nieuwe regionale woonvisie op te stellen, waarbij per gemeente een nadere uitwerking 

wordt opgesteld. Deze woonvisie zal in het derde kwartaal van 2016 aan de raden van de gemeenten in 

Parkstad worden voorgelegd. 

 Programmering 

In 2015 is de opschaling van de Aanpak Particulier Bezit ingezet. Een Stuurgroep Aanpak Particulier Bezit 

heeft als doel om te komen tot een samenhangend regionaal programma voor de aanpak van Particulier 

Bezit in Parkstad Limburg. De doorontwikkeling en uitvoering van dit programma zal ook in 2016 een 

prioriteit van de bestuurscommissie Wonen en Herstructurering zijn. 

 Instrumentenontwikkeling 

De speerpunten van 2016 m.b.t. de instrumentenontwikkeling zijn: 

 Uitvoeringsgerichte instrumenten m.b.t. tot het vergroten van de huursector, door het verkleinen van 

de koopsector; 

 Instrumenten gericht op transformatie, renovatie en/of de vernieuwing van de woningvoorraad; 

 Onderzoek naar een sloop / transitie / transformatiefonds. 
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Reguliere activiteiten 2016: 

 Platform-functie 

 Parkstad 

Secretariaat Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering en het Ambtelijk Overleg Wonen, en de 

diverse daaraan gelieerde overleggen, zoals ROW (Regionaal Overleg Woningcorporaties). Stuurgroep 

Aanpak Particulier Bezit (Province, Rijk en ROW), organisatie van thematische bijeenkomsten, gericht op 

actuele onderwerpen met diverse stakeholders. Daarnaast eerste aanspreekpunt en vraagbaak voor 

bestuurders, ambtenaren en stakeholders (o.a. vastgoedbelang, woonbond, projectontwikkelaars, etc.). 

 Zuid-Limburg 

Ambtelijke ondersteuning voor domein Wonen. Stedenoverleg Ruimte en Wonen (tripool), Bestuurlijk 

Overleg Wonen Zuid-Limburg en  Bestuurlijk Kern Overleg Zuid-Limburg, Provincie Limburg. 

 Rijksoverheid/ Nationaal 

De regio Parkstad is regelmatig in overleg met het Rijk inzake wetswijzigingen en experimenteerruimte 

voor de regio. Een belangrijk traject hierin is de evaluatie van de verhuurderheffing. Ook is het belangrijk 

om nationaal georiënteerde organisaties en bedrijven te conformeren aan de aanpak in Parkstad. 

Daarnaast neemt Parkstad deel aan het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling, waarbinnen expertise 

rondom thema’s landelijk wordt uitgewisseld.  

 Beleid 

 Woonvisie (zie speerpunten) 

 Wonen & Zorg 

  In 2014 is door PC Kwadraat in beeld gebracht wat de gevolgen zijn van de decentralisatie van de zorg 

naar gemeenten en de extramuralisatie van bijzondere doelgroepen. De gemeenten zijn begin 2015 

gestart met de uitvoering van de nieuwe wet WMO en in 2016 zal de herindicatie grotendeels afgerond 

zijn. In 2016 zal dan ook in zijn volle omvang duidelijker worden waar mogelijke knelpunten liggen. In 

2016 willen we dan ook een rondje langs de “velden” maken om te bekijken hoe in de praktijk nu wordt  

omgegaan met huisvesting, dit alles bezien in de grotere opgave van bijzondere doelgroepen en 

statushouders en de gevolgen voor het volkshuisvestelijk beleid. In de nog op te stellen woonvisie zal 

het onderwerp ook uitgebreid aan bod komen. 

 Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg 

Op 24 september 2015 hebben de achttien wethouders in Zuid-Limburg ingestemd met de concept-

structuurvisie, waarbij af is gesproken de structuurvisie ter besluitvorming aan te bieden aan de achttien 

colleges van burgemeesters en wethouders en de gemeenteraden. Het opstellen een Nota van 

Zienswijzen en finale besluitvorming in de gemeenteraden is in de 1e helft van 2016 voorzien. 

 Programmering 

 Op basis van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg zal de werkwijze van de regionale 

woningmarktprogrammering op een aantal punten moeten worden geactualiseerd. Deze herziening zal 

in de loop van 2016 worden ingezet, nadat de structuurvisie Wonen Zuid-Limburg is vastgesteld in de 

gemeenteraden. 

 Regulier: behandelen van verzoeken om projecten/locaties toe te voegen aan de Regionale 

Woningmarktprogrammering. Advies aan gemeenten over de toepassing van het Structuurvisiebesluit 

Wonen en Retail en afbouw plancapaciteit (o.a. JEP).  

 Monitoring 

De accenten bij monitoring zijn in 2016:   

 Woonmonitor 2015: op 5 februari 2015 heeft de bestuurscommissie Wonen en Herstructurering 

besloten dat ook in 2016 acht gemeentelijke woonmonitorrapportages zullen worden gemaakt. Deze 

worden in het najaar van 20165 in de bestuurscommissie Wonen en Herstructurering vastgesteld. 

 Leegstand: er is behoefte aan een beter en actueler zicht op de leegstand, er zou analoog aan 

verschillende initiatieven in Kerkrade, Heerlen, Landgraaf en Voerendaal een “real time” leegstand 

monitor kunnen worden ontwikkeld. 

 Regionale (Prestatie)afspraken: eind 2014 zijn regionale afspraken gemaakt tussen de 

bestuurscommissie Wonen en Herstructurering en de bestuurders van het ROW. Deze worden in 2016 

gemonitord. Ook zullen in het najaar van 2016 de eerste Prestatieafspraken conform de woningwet 
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worden gesloten. De bestuurscommissie Wonen en Herstructurering zal de processen tot 

prestatieafspraken monitoren en eventueel een coördinerende rol vervullen. 

 Duurzaamheid/ PALET: met het ROW is afgesproken dat in 2016 de voortgang van de 

duurzaamheidsambities van woningcorporaties weer wordt gemonitord. Deze monitoring is in 2014 ook 

gedaan, om te kijken in hoeverre corporaties voldoen aan de ambities uit PALET.  

 Instrumentontwikkeling 

De instrument ontwikkeling die al in gang is gezet wordt in 2016 gecontinueerd of afgerond:  

 Aanpak Hoogbouwflats Parkstad Limburg – opschalen van het instrument, uitvoering in pilots en 

projecten; 

 Beheer en verhuur van particuliere koopwoningen door woningcorporaties – onderzoek van het 

instrument, eerste toets in pilotproject; 

 Vergroten van de huurwoningvoorraad op de lange termijn – onderzoek naar mogelijkheden voor - en 

samenwerking met beleggers c.q. marktpartijen; 

 Instrumenten ten behoeve van (financiering van) kwaliteitsverbetering/ renovatie van (particuliere) 

woningen – onderzoek en pilotvorming in samenwerking met NEBER (Zuyd Hogeschool), 

woningcorporaties en marktpartijen; 

 PALET (Parkstad Limburg Energietransitie) sociale huurwoningvoorraad – instrument om duurzame 

renovaties te bekostigen op basis van een (deel van de) verlaging van energierekeningen van de 

huurder; 

 Verzekeringsmodel afbouw plancapaciteit – onderzoek naar een instrument om risico’s op het 

schrappen van woningbouwplannen af te dekken; 

 Instellen financiële compensatieregeling voor toevoeging van nieuwe woningen – op basis van de 

structuurvisie Wonen Zuid-Limburg het inwerking laten treden van de financiële compensatieregeling 

voor toevoeging van nieuwe woningen voor gemeenten die hiermee aan de gang willen; 

 Wonen en Zorg/EIZT – onderzoek naar instrumenten voor nieuwe combinaties van wonen en zorg; 

 Commerciële herstructurering – onderzoek naar de mogelijkheden om herstructurering in 

samenwerking met marktpartijen uit te voeren;  

 Studentenhuisvesting (1 jaar doorzetten) – projecten van de grond krijgen in Heerlen, Kerkrade en 

Simpelveld en een nationale experimentstatus om niet-EU-studenten te kunnen huisvesten te regelen 

en te benutten. Daarnaast is het voornemen om studeren aan de RWTH te promoten onder jongeren in 

Parkstad. 

 

Werkbudget 2016 Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering  

Omschrijving project / activiteit Bedrag 

Instrumentenontwikkeling 30.000 

Actualisering RWP 20.000 

Wonen en Zorg1 0 

Aanpak particulier bezit (2e helft 2015)  40.000 

Lobby  15.000 

Monitoring en leegstand 15.000 

Thematische bijeenkomsten wonen 20.000 

Totaal bedrag voorgenomen bestemmingen  140.000 

Restant budget 2015 74.617 

Gewenste aanvulling 2016  65.383 

 

Af te bouwen taken: 

Voor de afwikkeling van de beschikkingen van de business cases is nog capaciteit nodig. Deze capaciteit is niet 

voorzien in de kernformatie. En voor de uitvoering van de geplande activiteiten van de bestuurscommissie is de 

kernformatie broodnodig. Parkstadbreed speelt de problematiek van de afwikkeling van “oude” taken. 

Hiervoor wordt een beroep gedaan op de restant frictiegelden.  

  

                                                
1 Voor wonen en zorg wordt in 2016 eerst de middelen ingezet die nog binnen het project zorggeschikte woningen beschikbaar zijn (€ 
32.000) 
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2.2  Ruimte  
 Inleiding 

In 2016 spelen binnen het kernthema Ruimte twee belangrijke trajecten, namelijk de Regionale 

Omgevingsvisie en Parkstad Limburg Energietransitie (PALET). Ook de relatie met het Provinciaal 

Omgevingsplan (POL) is relevant, vooral waar het gaat over de thematische uitwerkingen (detailhandel, 

kantoren, bedrijventerreinen, vrijetijdseconomie, landschap, landbouw, energie, wonen) en de 

bestuursafspraken. De Bestuurscommissie blijft, evenals voorgaande jaren, facilitair en procesmatig 

beschikbaar voor ondersteuning in de Integrale Gebiedsontwikkeling rondom de Buitenring en voor 

casuïstiek waarbij een afweging in het kader van de vigerende intergemeentelijke structuurvisie door 

gemeenten gevraagd is. 

 

 Speerpunten in 2016 

 

a. Beleid 

 De Intergemeentelijke Structuurvisie “ruimte voor park & stad” vigeert sinds november 2009. In 2015 

is de “mid-term review” van de intergemeentelijke structuurvisie door de Bestuurscommissie 

vastgesteld. Deze review heeft een aantal inhoudelijke en juridische argumenten aangedragen voor 

een aanscherping / herijking / herziening van de vigerende structuurvisie voor de komende jaren. Deze 

nieuwe structuurvisie moet de samenwerkende gemeenten in staat stellen om integraal (i.p.v. 

sectoraal) en op het regionale schaalniveau (vanwege het gemeentegrens overstijgende karakter van 

de problematiek en opgaven) te kunnen sturen op ruimtelijke ontwikkelingen en programma’s. Dit 

met als uitgangspunt de regio fit te maken voor de toekomst als Europese voorbeeldregio en proeftuin 

(‘living lab’) op het schaalniveau van 250.000 inwoners. Naast het gedachtegoed van de vigerende 

structuurvisie is ook het POL-traject (zie hierna) een belangrijke bouwsteen in dit traject. 

 

Begin 2016 zal i.s.m. een externe partij aan de Bestuurscommissie een uitgewerkt voorstel worden 

gedaan over het vervolg. Voor de werkzaamheden in 2016 is een voorlopig budget van € 100.000 

gereserveerd. Afhankelijk van het te besluiten vervolgtraject kan een additioneel budget in 2017 aan 

de orde zijn. Dit zal te zijner tijd worden onderbouwd.  

 

 Het integraal herziene Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL), zijnde de provinciale structuurvisie, 

is medio december 2014 door Provinciale Staten vastgesteld. Onderdeel van het POL is een visie op 

Zuid-Limburg. Voor de regio Zuid-Limburg is in 2015 gewerkt aan een achttal thematische 

uitwerkingen en zijn in het verlengde daarvan bestuursafspraken in concept uitgewerkt, die naar 

verwachting begin 2016 zullen worden bekrachtigd door 18 Zuid-Limburgse colleges. Parkstad is zowel 

op bestuurlijk als ambtelijk niveau nauw betrokken bij het POL, de thematische uitwerkingen (zie ook 

de onderdelen ‘wonen’ en ‘economie & toerisme’) en de bestuursafspraken. Vanuit de 

Bestuurscommissie Ruimte geldt dat voor Nationaal Landschap Zuid-Limburg en Energie. 

 

 Het Ambitiedocument Parkstad Limburg Energietransitie (PALET) en de acht gemeentelijke 

potentiestudies zijn in de maanden mei, juni en juli van 2015 unaniem in de gemeenteraden 

vastgesteld. Daarmee zijn PALET 1.0 en PALET 2.0 kaderstellend beleid voor de energietransitie in 

Parkstad en de acht gemeenten. De regionale ambitie is om in 2040 een duurzaam energieneutrale 

regio te zijn. Deze ambitie, alsmede de potenties om energie te besparen en duurzame energie op te 

wekken, is vervolgens vertaald in een concept uitvoeringsprogramma (PALET 3.0) dat in december 

2015 is besproken in de BC Ruimte. Zie onder ‘Programmering’. 
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b. Programmering 

 Gekoppeld aan de besluitvorming over PALET 1.0 en PALET 2.0 heeft de Bestuurscommissie Ruimte 

opdracht gegeven om te komen tot een Regionaal Uitvoeringsprogramma PALET 3.0. Hiervoor is  in 

het najaar van 2015 een intensief broedkamerproces ingericht. De opdracht was de regionale ambitie 

en gemeentelijke potenties uit PALET 1.0 en PALET 2.0 samen met de acht gemeenten en stakeholders 

te vertalen in concrete projecten, maatregelen en acties volgens het stramien ‘van kwantitatief naar 

kwalitatief en locatief’. Dit met als doel in 2020 al 8% van de potentie van energiebesparing en 8% van 

de potentie van duurzame energieopwekking te bereiken en concrete voorbereidingen te treffen voor 

de noodzakelijke versnelling vanaf 2020. Uit dit proces is een eerste concept PALET 3.0 voortgekomen 

dat is besproken tijdens de BC-vergadering in december 2015. De definitieve versie van PALET 3.0 

wordt in maart 2016 ter vaststelling aan de BC Ruimte voorgelegd, waarna deze zal worden doorgeleid 

aan de individuele gemeenteraden ter vaststelling vóór het zomerreces. PALET 3.0 is afgedekt met 

middelen uit 2015.  

 

 In het verlengde van PALET 3.0 zal vervolgens worden gewerkt aan een Regionaal Energieconvenant 

waarin de overheid en de belangrijkste stakeholders binnen de successieve sectoren de handen ineen 

slaan om in gezamenlijkheid commitment uit te spreken om te werken aan de uitvoering van PALET 

3.0 in de periode 2016-2020.  

 

 De monitoring van de voortgang van het uitvoeringsprogramma (PALET 4.0) zal bestaan uit een 

voortgangsdeel (Ambtelijk Voortgangsoverleg PALET, zijnde continuering van de broedkamer), een 

uitvoeringsdeel (de op regionaal schaalniveau in gang te zetten projecten en onderzoeken) en een 

datadeel (hernieuwde nulmeting voor de evaluatie in 2020). Voor PALET 4.0 (de periode 2016-2020) 

zal een aantal jaren een beroep worden gedaan op het werkbudget.  

 

 In 2015 zijn voorbereidingen getroffen voor het Zonnepanelenproject Parkstad, naar het voorbeeld 

van het succesvolle project in de gemeente Landgraaf. Naar verwachting eind december 2015 heeft in 

de acht Parkstadgemeenten de besluitvorming over het project plaatsgevonden. Begin 2016 zal de 

aanbesteding van de serviceprovider worden georganiseerd alsook de lening worden geformaliseerd. 

Met dit project wordt een belangrijke bijdrage geleverd in het behalen van de 8%-doelstellingen uit 

PALET 3.0: in totaliteit zullen 7.250 particuliere woningen worden belegd met elk 14 zonnepanelen. 

Uitgangspunten: het project is kostenneutraal voor de gemeenten, alle inwoners (ook die met een 

kleine beurs) kunnen meedoen, de projectvoorwaarden inclusief de rente zijn voor alle inwoners 

gelijk. 

 

 Reguliere activiteiten in 2015 

De BC Ruimte is het regionale platformoverleg voor casuïstiek, thema’s en ontwikkelingen op het gebied 

van ruimtelijke ordening. In het kader van de intergemeentelijke structuurvisie vindt daartoe jaarlijks een 

monitoringscyclus plaats, waarvan verslaglegging wordt gedaan. In het verlengde daarvan, is Parkstad te 

allen tijde het aanspreekpunt voor gemeenten ingeval zich ontwikkelingen voordoen die mogelijkerwijs 

op gespannen voet staan met de intergemeentelijke structuurvisie (bijvoorbeeld ‘nee, tenzij’-principe of 

‘ja, mits’-principe) of in meer algemene zin inhoudelijke afstemming gewenst is. 

 

Ook kan de BC Ruimte ondersteuning bieden met betrekking tot programmatische en procesmatige 

werkzaamheden om de Integrale Gebiedsontwikkeling rondom de Buitenring verder op gang te brengen. 

Dit heeft o.a. betrekking op het stimuleren van de ontwikkeling van Oostflank Brunssum, Poort van 

Parkstad, Gebrookerbos, Parc Gravenrode en Mijnspoor, in samenspraak met de andere 

bestuurscommissies/programma’s. In die lijn is het mogelijk om vanuit de BC Ruimte middelen 

beschikbaar te stellen voor programmatische en procesmatige werkzaamheden indien de betreffende 

gemeente(n) daar aanleiding voor ziet/zien en daartoe de bestuurscommissie een verzoek doet 

toekomen. 
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 Over te dragen taak Ruimte: Groenagenda 

De uitvoering van de Groenagenda hoort vanaf 2014 niet langer tot de kernagenda. De voortgang van 

lopende, nog niet afgeronde, projecten waar Parkstad Limburg vóór 2015 financiële bijdragen aan heeft 

toegekend wordt periodiek gemonitord en hiervan is in de vergadering van de BC Ruimte van februari 

2016 verslag gedaan.  

Naar aanleiding hiervan heeft de bestuurscommissie besloten dat de uitvoerders tot uiterlijk 31 december 

2017 de tijd hebben om hun projecten technisch en administratief af te ronden en te voldoen aan de 

subsidievoorwaarden zonder dat de definitieve subsidietoekenning  in gevaar komt.  

Tot nu toe zijn tien projecten nog niet formeel afgehandeld.  

 

Werkbudget Bestuurscommissie Ruimte 

Omschrijving project / activiteit Bedrag 

Parkstad Limburg EnetrgieTransitie (PALET) 240.000 

Zonnepanelenproject  Parkstad 25.000 

Parkstad Limburg Energiecongres 20.000 

Omgevingsvisie Parkstad 25.000 

Ruimte ad hoc initiatieven 10.000 

Totaal bedrag voorgenomen bestemmingen  320.000 

Restant budget 2015 270.000 

Gewenste aanvulling 2016  50.000 
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2.3  Mobiliteit  
De activiteiten binnen het kernthema mobiliteit dragen aan de versterking van de economische structuur en de 

realisering van het speerpunt leisure. Voor economische structuurversterking zijn regionale en 

grensoverschrijdende verkeers- en vervoersnetwerken nodig; goede bereikbaarheid via de netwerken en goede 

omgevingskwaliteit en leefbaarheid daarbinnen. Mede vanuit de ambitie van de energietransitie PALET en 

leefbaarheid wordt duurzame mobiliteit gestimuleerd. Met de focus vanuit leisure wordt getracht netwerken 

extra aantrekkelijk te maken. Concreet ligt in 2016 de focus op:  

 Buitenring 

Als intermediair tussen de provincie die de Buitenring aanlegt en de gemeenten coördineert Parkstad in de 

regio de financiële verplichtingen (resultaatverplichting € 10 mln en inspanningsverplichting € 22,5 mln), de 

aanleg en overdracht en de aanpak van knelpunten op het onderliggend wegennet. Daarnaast onderzoekt 

Parkstad de haalbaarheid van de Leisurering en de aanwending van zonne-energie in geluidschermen. 

 Monitoring financiële verplichtingen 

 Regionale coördinatie bij aanleg en overdracht cq beheer 

 Regionale coördinatie knelpunten onderliggend wegennet 

 Haalbaarheid Leisurering en potentie zonne-energie 

 Regionaal OV 

Parkstad is aanjager van het regionaal (grens) OV gericht op het realiseren van de treinagenda (IC en 

Avantislijn) en verbeteringen van knooppunten/stations en de OV concessie in Parkstad.  

 Doortrekken intercity naar Aken/Keulen 

 Doortrekken Heuvellandlijn en station Kerkrade-West (Avantislijn) 

 Optimalisatie knooppunten/stations 

 Optimalisatie regionaal OV concessie Parkstad 

 Fiets 

Het verbeteren van fietsnetwerken is belangrijk vanuit economische structuurversterking, verduurzaming 

en leisure. Naast lokale verbeteringen van het netwerk gaat het dan om aanvullingen met snelfietsroutes en 

toeristische routes. 

 Actualisatie en optimalisatie regionaal fietsnetwerk 

 Haalbaarheid snelfietsroutes Aken/Sittard/Valkenburg-Maastricht 

 Toeristische fietsroutes (thematisch, verbindend, Heuvelland, grensoverschrijdend) 

 Duurzame mobiliteit 

Vanuit energietransitie en leefbaarheid wordtvia pilots, instrumenten en beleidsontwikkeling ingezet op het 

verbeteren van de randvoorwaarden voor duurzame mobiliteit. Dit ter ondersteuning van gewenste 

maatschappelijke ontwikkelingen.  

 Pilots E-carsharing, E-bike(sharing), (Charlemagne) E-bus (Aken) en stadsdistributie 

 Implementatieplan E-laadinfrastructuur 

 Werkgeversaanpak 

 Leisure en mobiliteit 

Met de focus vanuit leisure wordt getracht netwerken extra aantrekkelijk te maken voor bewoners en 

bezoekers. Aantrekkelijker qua kwaliteit, uiterlijk en aansluiting bij en inpassing in de omgeving. 

 Leisurering (zie Buitenring) 

 Realisatie 4 thematische fietsroutes Parkstad 

 Regionale coördinatie toeristische bewegwijzering 

 

Werkbudget Bestuurscommissie Mobiliteit 

Omschrijving project / activiteit Bedrag 

Programmering regionaal OV, Duurzame en leisure mobiliteit 130.000 

Totaal bedrag voorgenomen bestemmingen 2016 130.000 

Restant budget 2015 40.275 

Gewenste aanvulling 2016 89.725 
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2.4 Economie en Toerisme 
Retail  

a. De bestuursopdracht 

Op 16 oktober 2014 heeft er in het Parkstad Limburg Stadion een bestuursconferentie detailhandel 

plaatsgevonden. Op basis van de uitkomsten van die bijeenkomst is een bestuursopdracht geformuleerd, 

die aan de bestuurscommissie is voorgelegd. Deze bestuursopdracht is de basis voor de verdere uitwerking 

van het detailhandelsbeleid. In 2015 is in etappes gewerkt aan de uitwerking van de bestuursopdracht. 

2016 zal in het teken staan van het verder uitwerken van  het instrumentarium. 

b. De POL uitwerking 

Dit jaar wordt parallel aan het proces in Parkstad op Zuid-Limburgs niveau gewerkt aan een 

intergemeentelijke structuurvisie voor detailhandel. Op 1 maart moeten voor 3 subregio gelijke 

bouwstenen gered zijn: een aanbod inventarisatie en een vraag analyse (DPO). Eind van het jaar moet de 

ontwerp structuurvisie gereed zijn. Parkstad trekt dit proces voor Zuid-Limburg. Naast detailhandel wordt 

tegelijkertijd aan de structuurvisie voor bedrijventerreinen en kantoren gewerkt. Parkstad participeert in de 

werkgroep. 

Daarnaast zal ook, vooruitlopend op de uitkomsten van de bestuursopdracht op actuele ontwikkelingen 

gereageerd moeten worden. Voorbeelden daarvan zijn het ALDI-dossier, Straataanpak via Streetwise en 

aangename aanloopstraten van Platform 31. 

c. De straatgewijze aanpak 

In 2015 heeft een meervoudig (3 partijen) onderhandaanbesteding plaatsgevonden voor een straatgewijze 

aanpak voor leegstand in en verlevendigen van winkelstraten. Op basis hiervan is een raamovereenkomst 

met de Streetwise gesloten. Tot een maximum van 207.000,- kunnen gemeentes (gezamenlijk) opdrachten 

verstrekken. Nadat de opdracht was verstrekt bleek dat de opdrachtsom bij ongewijzigd beleid boven de 

Europese norm uit zal komen. 2016 zal in het teken staan van het opzetten van een vorm waarbij voldaan 

wordt aan wet- en regelgeving enerzijds en waarbij de behaalde goede resultaten gecontinueerd worden 

anderzijds. 

d. Het vestigingsbeleid van supermarkten 

Naar aanleiding van de discussie met de directie van Aldi Limburg in de BC, is een verkenning gedaan naar 

de haalbaarheid van een packagedeal voor meerdere Aldi locaties op basis van een win-win gedachte. Deze 

packagedeal zal, indien deze daadwerkelijk meerwaarde oplevert voor beide partijen, in 2016 verder 

worden uitgewerkt. Bovendien zal de discussie worden verbreed naar andere supermarktketens. 

e. Aangename aanloopstraten Platform 31 

In 2015 heeft Parkstad Limburg besloten aan te haken bij het landelijk initiatief van Platform 31. Dit 

initiatief, onder de naam aangename aanloopstraten, onderzoekt op welke wijze overheden kunnen 

inspelen op gewijzigde marktomstandigheden (autonoom, krimp, ontgroening, vergrijzing, enz.) om te 

voorkomen dat gebieden verpauperen. De Pilot zal ultimo 2016 afgerond worden. 

 

Acquisitie, accountmanagement en het Werkgevers Servicepunt 

Om meer slagkracht te organiseren rondom acquisitie en zittende ondernemers beter te faciliteren is het idee 

opgevat om deze aandachtsgebieden in samenhang en op regioniveau te organiseren. Tijdens een heidag  in 

2015 bleek hier binnen de BC veel draagvlak voor te zijn. Cruciale vragen zijn hierbij: hoe organiseer je meer 

capaciteit op dit terrein, hoe voeg je de werkvelden samen, waar hang deze organisatorisch op en hoe geeft je 

vorm aan de governance? 

 

Programmering Krimpgelden, Palet, IBA 

Nader in te vullen op basis van de gedachtewisseling binnen de BC E&T. 

Doorontwikkeling BIHTS / S-Built / voucherregeling 

Het stimuleren van de innovatieve slagkracht van het MKB in Parkstad Limburg gecombineerd met het 

stimuleren van een grotere economische activiteit van het MKB binnen Parkstad Limburg is een van de 

grootste investeringsprojecten op dit gebied van de afgelopen jaren. Binnen de discussie over taken en 

opgaven van Parkstad Limburg is het begeleiden van dit omvangrijk programma niet meer opgenomen binnen 

de zogenaamde kerntaken. Vanwege de aangegane verplichtingen, de complexiteit, de verkregen en afgegeven 
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beschikkingen, is het afbreukrisico, inhoudelijk en politiek, van dien aard dat een overdracht aan anderen 

onverantwoorde risico’s met zich mee zou brengen. Dit zou des te meer klemmen, nu we net met alle 

betrokken partijen (Provincie, Zuyd Hogeschool, SGS-Intron, MKB-bedrijven) op een punt zijn aangekomen 

waarop geconstateerd wordt dat de inhoudelijke resultaten goed zijn, maar een zelfstandig bestaan (zonder 

overheidssteun) nog niet tot de mogelijkheden behoort. Met de Provincie is om die reden overeengekomen 

dat het programma verlengd zal worden tot 31 december 2020. 

BTM / Stichting Starterscentrum / vestigingenregister Limburg 

Parkstad Limburg is sinds een reeks van jaren het platform waar door de gemeentes gewenste acties worden 

afgestemd. De afstemming zorgt er voor dat een efficiënte en een eenduidige (gebundelde) inzet van middelen 

gericht kan worden op (gezamenlijk) gewenste effecten. Indien iedere gemeente dit afzonderlijk zou doen, 

zouden de kosten onevenredig toe kunnen nemen en is het waarschijnlijk dat het effect afneemt.  

Gebiedsontwikkeling Buitenring / Bedrijventerreinen 

In relatie tot de realisatie van de buitenring heeft Parkstad Limburg een inspanningsverplichting van € 15 

miljoen. Onderzocht wordt of en op welke wijze een gebiedsontwikkeling in relatie tot de buitenring kan 

bijdragen in het realiseren van deze inspanningsverplichting. Daarnaast zal de revitalisering van de terreinen 

aandacht blijven vragen. Onderzocht zal worden in hoeverre BTM hierbij een rol kan spelen.  

Leisure 

a. De Leisurering 

In 2014 heeft een zogenaamde Charette Leisurering Parkstad plaatsgevonden, waarbij met een groep 

deskundigen is bekeken welke mogelijkheden de buitenring voor het Leisure product van Parkstad kan 

hebben. In 2015 is een kwartiermaker met de resultaten aan de slag gegaan. In 2016 wordt dit verder 

programmatisch uitgewerkt. De uitdaging is tweeledig. De aanleg van de buitenring is in volle gang, hierop 

zal met de huisstijl aangehaakt moeten worden. De volgende uitdaging zal zijn om voldoende budget bijeen 

te brengen voor de uitvoering van deze huisstijl, die hoe je het wend of keert de “Leisure-huisstijl” zal meer 

zal kosten dan de sobere en doelmatige aanleg waarvoor bij de aanleg van de Buitenring gekozen is. 

b.  Cultureel erfgoed en leisure, de historische biografie 

In overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aan een project gewerkt waarbij de mogelijkheden 

worden verkend cultureel erfgoed in te zetten ter versterking van de leisure sector. Daarvoor heeft een 

inventarisatie plaatsgevonden en is een eerste aanzet gedaan voor het opstellen van historische biografie 

van Parkstad. In 2016 zal de inventarisatie en de biografie worden afgerond. Daarnaast wordt de 

samenwerking gezocht met het project Sprinthills, dat door de Rabobank Heuvelland is geïnitieerd en dat 

tot doel heeft om leisure ondernemers te stimuleren om en te faciliteren bij innovaties,   waarbij de nadruk 

ligt op historische thematisering van het toeristisch product. 

c.  Toeristische verbindingen 

In 2015 is door verschillende partijen een waaier aan initiatieven ontwikkeld. De initiatieven zijn rijp en 

groen door elkaar. Deels overlappen zij elkaar, deels zijn ze los van elkaar. Voordat wordt overgegaan tot 

realisatie van de verschillende initiatieven is het zinvol om te komen tot een samenhangend programma. De 

uitvoering zal door verschillende partijen ter hand genomen (moeten) worden. De coördinatie en 

afstemming zal via Parkstad limburg moeten gebeuren. Bij de realisatie zijn een aantal uitgangspunten van 

belang. De wens bestaat om snelfietsroutes tussen Parkstad en Sittard, tussen Parkstad en Aken, tussen 

Parkstad en Maastricht te realiseren. Daarnaast bestaan wensen om meer “slow” verbindingen met een 

sterk toeristisch karakter te realiseren. Te denken valt hierbij aan de verbindingen naar het Heuvelland, of 

via de Vennbahn naar de Eifell. 

d. DIPL / toeristische branding 

In 2007 is Parkstad de eerste keer als sterkst groeiende Leisure regio genoemd. De spectaculaire groei heeft 

zich doorgezet tot en met 2014. In 2014/2015 wordt 30% van de in Zuid-Limburg gerealiseerde Leisure-

omzet in Parkstad Limburg verwezenlijkt. Helaas wordt het product van Parkstad Limburg gefragmenteerd 

waargenomen. Met het marketing concept Dit Is Parkstad Limburg (DIPL) is getracht hier iets aan te doen. 

In 2016 zal DIPL nog een kritisch tegen het licht gehouden worden. De noodzaak van een sterke marketing / 

branding campagne blijft. De vraag is of DIPL daarvoor het meest geschikte instrument is, of dat er wellicht 
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andere instrumenten zijn die effectiever zijn. Daarbij moet zeker ook gedacht worden aan een combinatie 

met de Leisure-ring. 

Reguliere activiteiten 2016 

a. Platform 

Parkstad biedt in eerste instantie een platform voor overleg en afstemming, zowel bestuurlijk als ambtelijk. 

De bestuurscommissie, als overlegorgaan van portefeuillehouders, is in de nieuwe GR een besluitvormend 

orgaan. Een dergelijk construct is uniek in Nederland. Van de zijde van het bedrijfsleven en het 

maatschappelijk middenveld is vaak aangedrongen op beleidsafstemming op regionaal niveau. In 2016 

proberen we hier handen en voeten aan te geven. Tenslotte is de bestuurscommissie ook belangrijk als 

afstemmingsorgaan als het gaat om overleg met hogere overheden, zoals de provincie en het Rijk. Dit is nu 

bijvoorbeeld aan de orde bij het POL, op thema’s als bedrijventerreinen en retail. Een vraag, die de 

komende periode zal blijven spelen, is de opschaling van het werkveld economie naar Zuid-Limburgs 

niveau, in de vorm van LED of in andere vormen.  

b. Beleid 

In 2016 zal met gemeenten en provincie als uitwerking van het POL 2014 een toeristische visie 

vrijetijdseconomie worden opgesteld. Daarop moet bezien worden of ook de eigen toeristische visie daarop 

bijgesteld moet worden 

c. Netwerken/instrumenten 

In 2016 zal er een nieuwe convenantperiode ingegaan worden met de VVV en worden daarvoor ook nieuwe 

verdeelsleutels over bijdragen afgesproken. Parkstad draagt zelf niet bij maar is betrokken bij de 

actualisatie van de afspraken. 

d. Monitoring 

Wat monitoring betreft zal vooral het handhaven van de bestaande monitoring voorrang hebben. 

e. Ondersteuning 

Belangrijke ontwikkeling op economisch terrein in Parkstad was het sluiten van het convenant tussen APG, 

UM en provincie over de smart services campus. Dit betekent erkenning van het belang en de potentie van 

dit cluster, commitment van een belangrijke speler voor de ontwikkeling hiervan en aansluiting bij de 

kennisas. Het begeleiden van de ontwikkeling van de smart services als economisch cluster ligt primair bij 

de gemeente Heerlen. Parkstad neemt deel aan de smart service Hub en participeert in projecten.  

Werkbudget Bestuurscommissie Economie en Toerisme 

Taak Omschrijving project / activiteit Bedrag 

1. Platformfunctie 10.000 

2.Beleid 
Retail 10.000 

Leisure, RCE project 10.000 

3.Programma 

Retail projecten 14.000 

DIPL  financiering 2016 30.000 

Leisure, bouwsteenplannen 35.000 

Herstructurering bedrijventerreinen 20.000 

 Promotie en Acquisitie 40.000 

4.Monitoring o.a. Lokatus, bedrijventer. Monitor 20.000 

5.Instrument ontwikkeling Retail 20.000 

6.Going concern Advisering 25.000 

Totaal bedrag voornemens 2016 234.000 

Restant budget 2015 102.860 

Gewenste aanvulling 2016 131.140 
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3. Bestuur, Samenwerking, overkoepelende Activiteiten en flexibele 
Schil 

In de rolverdeling tussen het Dagelijks bestuur en de Bestuurscommissies heeft het Dagelijks bestuur primair 

de verantwoordelijkheid voor: 

1. De besturing en de verantwoording van de gemeenschappelijke regeling. 

2. Het bevorderen en invullen van de samenwerking binnen Parkstad. 

3. De communicatie naar de stakeholders, zoals gemeenteraden, colleges, provincie, maatschappelijke 

organisaties. 

4. Het leggen van dwarsverbanden en initiëren/uitvoeren van overkoepelende activiteiten. Dit via het 

aanhaken aan (bij voorkeur Parkstadbrede) kansrijke initiatieven (inclusief het verrichten van 

haalbaarheidsonderzoeken) die zich tijdens de uitvoering van het jaarplan kunnen aandienen. 

5. Het vervullen van de werkgeversrol voor de Parkstad-organisatie. 

6. De organisatie van de grensoverschrijdende samenwerking. 

7. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de afwikkeling van GBRD. 

 

Gemeenschappelijke Regeling 

De Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg is in lijn gebracht met de per 1-1-2015 

gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen. Het Algemeen bestuur is als gevolg hiervan uitgebreid en de 

personele unie tussen Dagelijks bestuur en Algemeen bestuur is losgelaten.  

De planning en controlcyclus 2016 is eveneens in overeenstemming gebracht met de nieuwe wetgeving. 

 

Bevorderen van de samenwerking  

Het bevorderen van de samenwerking (naast de samenwerking die loopt via de bestuurscommissies) verloopt 

onder andere via het spoor van de raadsinformatie-bijeenkomsten en de regiodagen voor de colleges. In 2016 

staan 4 regiodagen voor de colleges gepland. 

 

Communicatie 

Vanuit de Stadsregio Parkstad Limburg is de communicatie gericht op de opgave waar de regio voor staat. De 

focus ligt op concrete projecten, resultaten en het delen van successen. Parkstad innoveert dankzij de 

samenwerking van acht gemeenten. Acht gemeenten met lef. Het is niet voor niets dat de proeftuin Parkstad 

door andere regio’s wordt gezien als hét vernieuwend voorbeeld, want ‘in Parkstad gebeurt het’. Daar mogen 

we trots op zijn en die trots moeten we – vooral in de communicatie - meer uitdragen.  

 

De begrippen ‘trots’, ‘lef’, ‘succes delen’ en  ‘innoveren door samenwerking’ vormen daarom meer dan 

voorheen de basis van de Parkstad-communicatiestrategie. Dit is ook  mede aanleiding geweest om de 

Parkstad-website te herzien, naast de noodzaak de content te updaten en de navigatie te verbeteren. Begin 

2016 gaat de website live en zullen alle andere middelen en uitingen op de nieuwe strategie en huisstijl zijn 

afgestemd.  

 

Communicatie vervult in de samenwerking dus een cruciale rol.  In het kader van de transformatie is dit niet 

onderkend en is voor communicatie noch in financiële zin noch in formatieve zin structureel ruimte 

vrijgemaakt. In 2015 is dit financieel incidenteel opgelost door voor communicatie een beroep te doen op het 

werkbudget. In de periode 2016 tot en met 2018 wordt personele capaciteit ingezet gedekt vanuit het 

frictiekostenbudget. 

 

Regiobranding 

Het Dagelijks bestuur vindt het voor de regio van belang om weer invulling te geven aan regiobranding. De 

afgelopen periode is  aan deze activiteit geen invulling meer gegeven.   
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Kansrijke Initiatieven  

Het gaat hierbij om het aanhaken aan (bij voorkeur Parkstadbrede) kansrijke initiatieven (inclusief het 

verrichten van haalbaarheidsonderzoeken) die zich tijdens de uitvoering van het jaarplan kunnen aandienen. 

 

Investeringsopgave Parkstad / Initiëren en uitvoeren overkoepelende activiteiten 

In 2014/2015 is de resterende investeringsopgave van het regioprogramma “Naar een duurzaam vitale Regio” 

door het EIB in kaart gebracht. Dit is in 2015 gevolgd door een aanzet naar een breed gedragen visie op de 

omvang en de urgentie van de investeringsopgave. Dit is belangrijk om de lokale, nationale en Europese 

overheden te activeren. De visie zal een van de onderleggers kunnen dienen in de bestemming van de 

decentralisatie uitkering bevolkingsdaling, waarvoor in regionaal verband gedurende de periode 2016-2020 

€ 3 miljoen per jaar beschikbaar is en waarbij wordt ingezet op extra middelen via cofinanciering vanuit de 

provincie.  

 

Congres Stedelijke Transformatie  

Voor 2016 staat het Congres Stedelijke Transformatie gepland. Dit wordt georganiseerd in samenwerking met 

Zuid-Limburg, de provincie, het Ministerie van BZK en kennisinstituten. Deze activiteit is één van de mogelijke 

activiteiten die betaald worden uit de eenmalige procesgelden die door het ministerie van BZK heeft toegekend 

aan Parkstad, Maastricht en Sittard-Geleen. Het gaat dan om € 25.000 per regio, totaal € 75.000. Parkstad 

heeft toegezegd het voortouw te nemen bij de nadere uitwerking van de mogelijke initiatieven. 

 

Subsidieverwerving / Lobby 

In de 2e helft van 2015 is door het dagelijks bestuur samen met de gemeente Heerlen een lobbyist / 

subsidieverwerver ingehuurd, De opdracht hierbij was het doelgericht subsidie verwerven op basis van een 

vastgestelde agenda, i.c. voor de projecten zoals genoemd in de vastgestelde regionale ontwikkelagenda. 

Begin 2016 zal worden besloten over eventuele continuering.  

 

Grensoverschrijdende samenwerking 

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 structurele bijdrage bedraagt jaarlijks € 50.000 

en wordt als onderdeel van de flexibele schil aan de gemeenten doorberekend conform de gebruikelijke 

verdeelsleutel van Parkstad Limburg. 

 

Gemeente Aandeel in %  Aandeel in € 

Brunssum 11,11  5.555 

Heerlen 41,18  20.590 

Kerkrade 19,31   9.655 

Landgraaf 13,81   6.905 

Nuth   4,81   2.405 

Onderbanken   2,65   1.325 

Simpelveld   3,36   1.680 

Voerendaal   3,77   1.885 

Totaal   100,00  50.000 

 

Project CharlemagneBus 

In april 2015 besloot het bestuur van de Charlemagne Grensregio tot een haalbaarheidsstudie over 

grensoverschrijdend elektrisch busvervoer. Hierbij is vooral gekeken naar de meest recente ontwikkelingen 

rondom de grens en de mogelijkheden op korte en lange termijn, rekening houdend met de techniek, 

(laad)systemen en plannen van de diverse lokale vervoerders. Op basis van het onderzoek besloot het bestuur 

van de Charlemagne in november 2015 hieraan in 2016 een vervolg aan te geven.  

  



19 
 

Interregproject Moro (Modelvorhaben der Raumordnung) 

Het verzamelen van data rond onder meer arbeidsmarkt, infrastructuur en economie gebeurt in elk land via 

verschillende modellen en systemen. Het Interregproject Moro is een project dat gelijktijdig in 6 grensregio’s 

van Duitsland loopt en als doel heeft om al deze data te verzamelen en te harmoniseren. Daardoor wordt het 

mogelijk om deze data grensoverschrijdend eenduidig inzichtelijk te maken en te visualiseren. De verkregen 

subsidie bedraagt € 49.000. 

Conferentie arbeidsmarkt beleid 

Op 14 oktober 2015 organiseerde Parkstad Limburg een conferentie rond grensoverschrijdend 

arbeidsmarktbeleid waarbij euregionale beroepenoriëntatie en –competenties, grensoverschrijdende 

bemiddeling en kanssectoren bedrijfsleven centrale thema’s waren. Charlemagne Grensregio zal in 2016 een 

vervolgconferentie organiseren om de thema’s onderwijs en opleiding te verdiepen. De resultaten worden de 

basis voor een toekomstoriëntatie van het arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid van Parkstad en de overige 

Charlemagnepartners. 

Drie Digitale Dagen 

In 2015 zijn de Drie Digitale Dagen die door Heerlen worden georganiseerd grensoverschrijdend gehouden. In 

2016 zal gelet op het grensoverschrijdende aspect. Charlemagne Grensregio hierin een grotere rol gaan spelen.  

ZAB 

De ZAB (Zukunft, Ausbildung, Berufswahl) is een beurs voor scholieren en geeft inzicht in de mogelijkheden 

rond opleidingen en stages in Duitsland. In 2015 betaalde Charlemagne Grensregio voor de tweede keer de 

kosten voor het busvervoer van leerlingen van SVOPL zodat zij kennis konden maken met het  Duitse duale 

opleidingssysteem. In 2016 wil de Charlemagne proberen om ook Belgische scholen hierbij te betrekken.  

GBRD  

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

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

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

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

aan de pols wordt gehouden.  

In de begroting 2016 zijn er geen lasten en baten opgenomen voor de desintegratie van de GBRD, de 

frictiekosten en de afwikkeling van de financiële afspraken met BsGW. De reden hiervoor was dat in eerste 

instantie de zorg hiervoor zou worden overgedragen aan het Gegevenshuis. Nu definitief is besloten de 

afwikkeling onder de verantwoordelijkheid van Parkstad te laten, dient de begroting hiervoor te worden 

aangepast.  
 

Voor de overgang van de belastingen en de WOZ van de GBRD naar BsGW is totaal een budget van € 9.968.000 

vastgesteld verdeeld over de jaren 2014-2017. De tranche 2016 van dit meerjarige budget bedraagt en 

bedraagt € € 2.296.172. De bijdragen zijn als volgt verdeeld: 

Gemeente Bijdrage in € 

Brunssum  184.517 

Heerlen 721.330 

Landgraaf 245.155  

Onderbanken  49.608  

Simpelveld  63.528  

Voerendaal  68.262  

Subtotaal gemeenten  1.332.400 

Bijdrage BsGW  963.772 

Totaal generaal  2.296.172 
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Werkbudget Dagelijks bestuur  

Voor de uitvoering van de voorgenomen activiteiten in 2016 van het dagelijks bestuur is een bedrag nodig van 

€ 245.000. Hierbij is ervan uitgegaan dat er personele capaciteit beschikbaar komt voor communicatie en 

ondersteuning regiodagen ten laste van het frictiebudget. Naar verwachting zal er van het werkbudget 2015 

van het dagelijks bestuur een bedrag van € 100.000 overblijven. Dit betekent dat het dagelijks bestuur een 

beroep doet op het werkbudget 2016 van € 145.000.  

 

Activiteiten 2016 Dagelijks bestuur Benodigd budget 2016  

Regiodagen (inclusief 2-daagse reis) 2 30.000 

Communicatie3  32.000  

regiobranding 25.000 

Deelnames / Contributies 5.000 

Bestuurlijke adviezen 20.000  

Bestuurskosten algemeen 30.000 

Grensinformatiepunt (garantstelling) 50.000 

Lobbyist (Besluit DB 27-1-2016 38.400 

Kansrijke initiatieven / Investeringsopgave Parkstad 40.000 

Totaal bedrag voorgenomen activiteiten 270.400 

Restant werkbudget 2015 147.468 

Gevraagde aanvulling werkbudget 2016 125.932 

 

 

 

  

                                                
2 Exclusief kosten voor personele capaciteit. Daarvoor wordt in 2016 een beroep gedaan op het frictiekostenbudget 
3 Exclusief kosten voor personele capaciteit. Daarvoor wordt in 2016 een beroep gedaan op het frictiekostenbudget 
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4. Regiobureau en Bedrijfsvoering 
 

Uitbesteden bedrijfsvoering 

Op 27 november 2013 is het stappenplan toekomst regionale samenwerking door het Parkstadbestuur als 

uitgangspunt vastgesteld voor de transformatie van Parkstad. Gelijktijdig werd aan de directie van het 

Parkstadbureau opdracht gegeven het stappenplan uit te voeren binnen de vastgestelde financiële kaders. 

Onderdeel van dit stappenplan vormde de uitbesteding van de bedrijfsvoering van Parkstad aan één van de 

aangesloten gemeenten. Voorwaarde daarbij was dat de materiële kosten voor de bedrijfsvoering en 

huisvesting gereduceerd zouden worden van € 784.000 naar € 265.000 (een besparing van € 519.000).  

Na een uitgebreid inventarisatie- en offertetraject is in 2015 besloten de bedrijfsvoering op een enigszins 

andere wijze in te vullen om te kunnen blijven voldoen aan het vastgelegde financiële kader. Gekozen is voor 

een mix van uitbesteden van taken op het terrein van huisvesting, facilitaire dienstverlening, administratie en 

ict in combinatie met het in beperkte mate in eigen beheer uitoefenen van taken die dicht bij het primaire 

proces staan (officemanagement, hrm en controlling). Dit laatste leidt tot een zeer bescheiden en budgettair 

neutrale bijstelling van de formatie.   

 

Bedrijfsvoering 2016 

In de begroting 2016 is voor bedrijfsvoering een bedrag opgenomen van structureel € 268.000 en een 

incidenteel bedrag van € 50.000 voor frictiekosten. Vanwege de enigszins gewijzigde invulling wordt van de 

bedrijfsvoering een bedrag van € 35.000 overgeheveld naar de kernformatie. De kernformatie wordt verhoogd 

van 9,5 fte naar 10,1 fte, waardoor de functie van officemanagement volwaardig kan worden ingevuld.  

De taken op het gebied van hrm en planning en control worden vooralsnog flexibel ingevuld. In de loop van 

2016 zal de structurele omvang en kwaliteit daarvan kunnen worden vastgesteld in relatie tot de taken die zijn  

uitbesteed. 

 

Voor de bedrijfsvoering is in 2016 dan nog een structureel budget beschikbaar van € 233.000 (€ 268.000 

begroot - € 35.000 voor uitbreiding officemanagement). Dit bedrag wordt als volgt ingezet: 

Huisvesting en bedrijfsvoering 2016 Bedrag  

Huisvesting  56.000 

ICT 42.000 

Facilities 20.000 

Administratie en planning en control 80.000 

Organisatiekosten en hrm  35.000 

Totaal 238.000 

 

Daarnaast is in 2016 incidenteel € 50.000 beschikbaar als frictiekosten. Dit bedrag wordt ingezet om een aantal 

initiële kosten te dekken, die nog naijlen en te maken hebben met de verhuizing, de uitbesteding of de afloop 

van contracten. 

 

In een aantal gevallen wordt voor de uitvoering van projecten in eigen beheer tijdelijk extra capaciteit ingezet. 

Dit brengt naar de directe kosten voor inhuur ook werkplekgebonden kosten met zich mee. Tot nu toe werden  

deze indirecte kosten niet doorberekend aan de projecten. In de oude situatie werd dit opgevangen binnen de 

fysieke ruimte en het bedrijfsvoeringsbudget waarover Parkstad beschikte. In de nieuwe situatie is dit niet 

langer mogelijk. De huisvesting en de werkplekken en de daarvoor te betalen kosten zijn volledig gebaseerd op 

de kernformatie. Bij de inzet van extra tijdelijke capaciteit voor de uitvoering van projecten of activiteiten zal 

dus naast het activiteitenbudget ook rekening moeten worden gehouden met werkplekgerelateerde kosten.  

Kernformatie en bezetting 

Voor de kernformatie van 10,1 fte is een bedrag beschikbaar van € 863.000 (€ 828.000 volgens de begroting 

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

arbeidsvoorwaarden.  
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Per 1 januari 2016 zijn 15 (13,3 fte) medewerkers in dienst zijn. Van deze medewerkers behoort 10,0 fte tot de 

kernformatie. De overige 3,3 fte is als volgt te verklaren: 

 1,4 fte (2 medewerkers bedrijfsvoering)  boventalligheid. Met 1 medewerker (0,83 fte) is een financieel 

arrangement afgesloten, waardoor deze medewerker per 1 september haar dienstverband zal beëindigen. 

De andere medewerker kampt met een langdurig ziekteverzuim, waardoor de overdracht naar de 

organisatie die de financiële administratie verzorgt nog niet kon worden geëffectueerd. De kosten worden 

gedekt uit het frictiebudget. 

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

flexibele schil. 

 0,5 fte (1 medewerker) is langdurig gedetacheerd bij IBA. Deze loonkosten worden volledig door IBA 

gedragen.  

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

 

Ook in 2016 zal naast de kernformatie tijdelijk 1,0 fte moeten worden ingezet om de resterende taken uit de 

periode van het Pact van Parkstad af te wikkelen. Hierbij valt te denken aan de afwikkeling van projecten als de 

businesscases herstructurering, BIHTS, Groenagenda, werkgelegenheidsfonds, RoCK en Citizens’ Rail. De kosten 

daarvan worden gedekt uit het frictiebudget. De verwachting is dat dit ook nog in 2017 het geval zal moeten 

zijn. Indien deze capaciteit gevonden zou moeten worden binnen de kernformatie dan zou dit ten koste gaan 

van de realisering van de ambities en activiteiten van de bestuurscommissies. 

Daarnaast zijn er nog taken die verband houden met de afwikkeling van overige taken, zoals GBRD en EFRO. De 

capaciteit die hiervoor wordt ingezet en de kosten die hiervoor worden gemaakt zullen ten laste worden 

gebracht van de budgetten die voor de afwikkeling van deze taken beschikbaar zijn, zoals de 

desintegratiekosten GBRD en de risicovoorziening EFRO. Dit uiteraard voor zover de budgetten toereikend zijn. 

Hierin schuilt het risico dat budgetten uiteindelijk ontoereikend blijken te zijn. Een daarop toegesneden risico 

analyse zal onderdeel zijn van de jaarstukken 2015, die in maart 2016 ter beschikking komen.  

 

Beroep op frictiekosten 2016 

In 2016 is het volgende beroep op de frictiekosten voorzien: 

 Van de loonkosten van de kernformatie komt een bedrag van € 36.000 ten laste van het frictiebudget. Het 

betreft de extra loonkosten van 3 (met ingang van maart 2016 nog 2) medewerkers, die op basis van het 

Sociaal Plan het salaris betaald krijgen op grond van hun functies en bijbehorende waardering van voor de 

transitie. 

 De medewerker personele administratie is tot 1 september 2016 in dient. De loonkosten komen in 2016 ten 

laste van het frictiebudget (circa € 37.000). De kosten van het financiële arrangement zijn in 2015 

verantwoord. 

 De loonkosten en begeleidingskosten naar ander werk van de medewerker financiële administratie die 

wegens langdurig ziekteverzuim nog niet is overgegaan naar de organisatie, waaraan de bedrijfsvoering is 

uitbesteed (raming € 50.000).   

 De loonkosten van tijdelijk 1,0 fte voor afhandeling van “oude taken” (raming € 75.000). 

 De tijdelijke kosten voor personele capaciteit overeenkomend met 1,0 fte voor communicatie, lobby en de 

voorbereiding en ondersteuning van de regiodagen (raming € 80.000). Deze kosten zijn de afgelopen twee 

jaren gedekt uit de restant middelen van voor de transitie die via de reserve werkbudgetten incidenteel 

beschikbaar waren. In 2016 is deze dekkingsbron opgedroogd. In afwachting van de resultaten van de 

evaluatie van de transitie van de kerntaken worden deze kosten incidenteel gedekt uit het 

frictiekostenbudget. 

 De kosten van de evaluatie van de transitie van de kerntaken (geraamd op € 20.000) 

Totaal zal dus naar verwachting een beroep op de frictiekosten worden gedaan van € 298.000 . Het beschikbare 

budget voor 2016 is € 736.000. Dit zou betekenen dat van het frictiekostenbudget 2016 nog een bedrag zal 

overblijven van € 438.000, 
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Uitbesteding bedrijfsvoering 

In juni 2015 is de uitbesteding van de bedrijfsvoering geëffectueerd. De ondersteuning op het gebied van 

huisvesting, ict en facilities is inmiddels voldoende uitgekristalliseerd en ingesleten. 

Voor wat betreft de financiële administratie is het traject van uitbesteding nog niet afgerond. In 2015 is onder 

andere vertraging opgelopen door de meer dan voorziene hoeveelheid werk verbonden aan de afsplitsing van 

BAG-GEO. Bovendien moest de administratie over de eerste helft van 2015 volledig opnieuw worden  

ingevoerd in een nieuw systeem.  

Ook is gebleken dat de huidige uitbestedingsconstructie voor de financiële administratie onvoldoende 

toekomstbestendig is. Daarom is inmiddels een proces ingezet waarbij gezocht wordt naar een andere partner. 

Daarbij wordt gekeken naar een gecombineerde opdracht voor het voeren de financiële en personele 

administratie en waarbij ook weer gekeken wordt naar een mix van uitbesteden van taken in combinatie met 

het in eigen beheer uitvoeren van taken die dicht bij het primaire proces staan.  

Uitgangspunt blijft om binnen het beschikbare budget te opereren.  
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5. Financiën  
Het financiële kader voor de uitvoering van het jaarplan wordt gevormd door de begroting 2016. De in juni 

2015 vastgestelde begroting 2016 ziet er in hoofdlijnen als volgt uit. 

 

Omschrijving Bedragen x € 1.000 

Verplichtingen Regiofonds en Buitenring 1.570 

Werkbudget voor activiteiten  400 

Regionale initiatieven  940 

BDU p.m. 

Flexibele schil p.m. 

Loonkosten formatie, incl. inhuur projecten 836 

Materiële kosten bedrijfsvoering en huisvesting  268 

Tijdelijke frictiekosten en transitie    

 Loonkosten  736 

 Huisvesting en Organisatie 50 

Kosten activiteiten  4.800 

Bijdragen deelnemende gemeenten 3.860 

Bijdragen regionale initiatieven  940 

Bijdragen gemeenten flexibele schil p.m. 

BDU p.m. 

Dekking activiteiten  4.800 

    

Saldo begroting 0 

 

Aanvullend daarop zijn voor 2016 de volgende budgetten beschikbaar:  

1. Een aanvullend bedrag van € 58.000 voor het werkbudget activiteiten. Bij de bestemming van het resultaat 

2014 is besloten een bedrag van € 58.000 programmatisch in te zetten. Dit bedrag is tot nu toe niet 

bestemd. 

2. 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 tot en met 

2016. De restant werkbudgetten bedragen € 636.000. Bij de bestuursrapportage 2016 worden deze 

bedragen via een begrotingswijziging toegevoegd aan de begroting 2016. 

3. Voor de grensoverschrijdende samenwerking is totaal € 50.000 beschikbaar gesteld in het kader van de 

flexibele schil. 

 

Dit betekent dat aan de hand van het jaarplan 2016 de begroting als volgt dient te worden gewijzigd: 

1. Het werkbudget activiteiten dient te worden verhoogd met € 58.000 ten laste van het resultaat 2014  

2. Voor de flexibele schil wordt € 50.000 opgenomen en gelijktijdig worden de bijdragen van de gemeenten 

met € 50.000 verhoogd. 

Bovendien was voor de overgang van de belastingen en de WOZ van de GBRD naar BsGW nog geen raming 

opgenomen, omdat nog niet was vastgesteld wie verantwoordelijk zou zijn voor de afwikkeling.  De tranche 

2016 van dit meerjarige budget bedraagt € 2.296.172/ Dit bedrag wordt volledig gedekt via bijdragen van 

gemeenten en BsGW. 

 

De verdeling van het ongesplitste werkbudget 2016 over de bestuurscommissie leidt niet tot een 

begrotingswijziging, aangezien dit een toewijzing en specificatie binnen binnen één programmabudget 
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6. Ontwerpbesluit 
 

Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg,  

 

d.d. 9 maart 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. Het jaarplan 2016 vast te stellen;  

2. Het werkbudget activiteiten 2016 ad € 458.000 als volgt te verdelen: 

Omschrijving Bedragen x € 1.000 

Werkbudget Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering 65 

Werkbudget Bestuurscommissie Ruimte 50 

Werkbudget Bestuurscommissie Mobiliteit  90 

Werkbudget Bestuurscommissie Economie en Toerisme 131 

Werkbudget Dagelijks bestuur 122 

Totaal 458 

 

3. De begroting 2016 als volgt te wijzigen (Bedragen x € 1.000)): 

 Omschrijving 2016 
Voorstel 1e 

wijziging 

Begroting 

2016 na 1e 

wijziging 

Exploitatielasten     

 Programma kerntaken 2.511 58 2.569 

 Programma flexibele schil p.m. 50 50 

 Bedrijfsvoering en regiobijdragen   2.058  2.058 

 Programma gemeenschappelijke diensten (GBRD)  2.296 2.296 

Totale lasten  4.569 2.404 6.973 

Baten    

 Programma kerntaken 941  941 

 Programma flexibele schil  p.m. 50 50 

 Bedrijfsvoering en regiobijdragen   3.860  3.860 

 Programma gemeenschappelijke diensten (GBRD)  2.296 2.296 

Totale baten 4.801 2.346 7.147 

     

Exploitatieresultaat (=baten – lasten) 232 -58 174 

Mutaties reserves    

 Storting reserve Buitenring 400 0 400 

 Onttrekking reserve Buitenring  168  168 

 Bestemming resultaat 2014  58 58 

Begrotingsresultaat 0 0 0 
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Bijlage Thema’s en taakvelden Kernagenda  
 

Door bestuurscommissies geaccordeerde versie blauwe schema 
Kernagenda 

Deelname: 8 gemeenten; Personele capaciteit 9,5 fte 
Niet kernagenda 

Thema’s Taakvelden Stoppen / Afbouwen Wat eigenlijk te 

continueren 

Wonen  

Platformfunctie 

- Het faciliteren van de Bestuurscommissie wonen. 

- Overheden (Parkstadgemeenten, Provincie, Rijk). 

- Woningcorporaties (ROW. 

- Marktpartijen 

Beleid 

Kaderstellend regionaal woonbeleid: 

- Intergemeentelijke Structuurvisie  

- Herstructureringsvisie 

- Regionale Woonstrategie  

- Structuurvisiebesluit Wonen 

Input voor Zuid-Limburg woonbeleid: 

- Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) 

- Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg 

Programmering 

- Regionale woningmarktprogrammering van   

toevoegingen en onttrekkingen. 

Monitoring 

- Woonmonitor & transformatieopgave  

- (+ doorkijk naar 2030) 

- Betaalbaarheid & duurzaamheid 

- GIS-monitor  

- Wonen en Zorg  

- Voortgang Wijkenaanpak 

- Voortgang Transitiepilots 

Instrumentontwikkeling 

Gericht op:  

- Aanpak particulier bezit: hoogbouwflats Parkstad 

- Herstellen verhouding koop-huur:  

huurportefeuille  

- Verbeteren betaalbaarheid  

- Verbeteren doorstroming woning-markt: 

woningmarktestafette 

- Levensloopbestendig en duurzaam   renoveren: 

PALET sociale woningvoorraad  

- Huisvesting prioritaire doelgroepen: 

RWTH/studentenhuisvesting 

- Financiering van de transformatie-opgave 

Uitrol van bestaande en toepassing nieuwe 

instrumenten. 

- Financiële 

verplichtingen m.b.t. de 

Wijkenaanpak. 

 

- Regionaal aanpakken 

van het dossier 

‘Scheiden Wonen en 

Zorg’ (raakvlak met het 

sociale domein) 

 

- Projecten/ondersteuning

: 

- Wijkenaanpak (5 

wijken) 

- LDE Kerkrade-West 

- Transferium 

Kerkrade 

- Re-Use 

 

- Lobby- fondswerving: 

- Beheer 

Transformatiefonds 

- Nationaal Netwerk 

bevolkingsdaling 

- EU middelen 

herstructurering 

- Platform 31 

experimenten 

- Regionaal sloopfonds 

provincie 

 

 

- AG Charlemagne 

ondersteuning 

 

- Neimed 

ondersteuning 

(instituut voor 

demografische 

ontwikkeling). De 

verplichting bestaat 

om ca. 0,3 fte onder-

teuning  te leveren 

voor nog 2 jaar 

 

- Beheer 

Transformatiefonds 

(financieel, onderdeel 

bedrijfsvoering) 
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Kernagenda 

Deelname: 8 gemeenten; Personele capaciteit 9,5 fte 

 Niet kernagenda 

Thema’s Taakvelden Stoppen / Afbouwen 
Wat eigenlijk te 

continueren 

Ruimte  

Platformfunctie 

- Het faciliteren van de Bestuurscommissie ruimte 

- Overheden (Parkstadgemeenten, Provincie, Rijk) 

- Marktpartijen  

Beleid 

- Intergemeentelijke Structuurvisie 

- Parkstad Limburg Energietransitie (PALET) 

- Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) 

Programmering 

- Uitvoeringsprogramma PALET i.s.m. 

maatschappelijke partners 

- Programmatische aanpak thema’s 

Intergemeentelijke Structuurvisie 

- Programmering Integrale Gebieds-ontwikkeling 

rondom Buitenring: 

a. Poort van Parkstad 

b. Oostflank Brunssum / NWW 

c. Slot Schaesberg 

d. Gebrookerbos 

e. Parc Gravenrode 

f. Mijnspoor 

Monitoring 

- Intergemeentelijke Structuurvisie 

- PALET 

Instrumentenontwikkeling 

- In het kader van programmatische aanpak thema’s 

Intergemeentelijke Structuurvisie 

- In het kader van uitvoeringsprogramma PALET 

- Parkstad Centrum 

 

- Afstemming ruimtelijke 

ontwikkelingen Stadt 

Aachen en 

Städteregion Aachen 

 

- Groenagenda: 

1. Vanaf 2014 geen 

financiële middelen 

meer  beschikbaar. 

Voortgang van 

projecten waar  

Parkstad aan heeft 

bijgedragen wordt 

gemonitord  

(stoppen wanneer 

alle projecten zijn 

afgerond). 

2. Merendeel van de 

onder 1. genoemde   

toegekende 

financiële bijdragen 

dient nog  formeel 

te worden 

afgehandeld. Dit is 

pas mogelijk is als 

project compleet is 

afgerond       

(voorziene eind-

termijn is eind 

2015). 

 

AG Charlemagne 

ondersteuning 

 

  



28 
 

Kernagenda 

Deelname: 8 gemeenten; Personele capaciteit 9,5 fte 

 

Niet kernagenda 

Thema’s Taakvelden Stoppen / Afbouwen Wat eigenlijk te 

continueren 

Mobiliteit  

Platformfunctie 

- Het faciliteren van de Bestuurscommissie 

mobiliteit,   

- Bestuurlijk RMO met gedeputeerde   

- Stuurgroep grens OV, 

- Regionaal bestuurlijk overleg Buitenring (RBO)  

- Overheden (Parkstadgemeenten, Provincie, Rijk) 

Beleid 

- Regionaal Verkeer- en Vervoerplan (RVVP) 

- Duurzame Mobiliteit 

- Actieplan Fiets Parkstad 

Programmering en Monitoring 

In het kader van het RVVP: 

- Stationsverbeteringen 

- Financiële afspraken Buitenring en Opbrengend 

vermogen Buitenring 

- Duurzame Mobiliteit 

- Actieplan Fiets Parkstad 

- Verkeersveiligheid 

- Brede Doel Uitkering (BDU) 

- Mijnspoor (zie onder f. bij programmering thema 

‘Ruimte’) 

Projectondersteuning 

- Grensoverschrijdend OV (Intercity Heerlen-Aachen 

en Avantislijn) 

- Buitenring Parkstad inclusief inspannings- en 

resultaatverplichting 

 

- RoCK Connecting 

Knowledge by Rail: 

Overeenkomst eindigt 

eind 2015 

 

- Citizens’ Rail 

(Interreg): 

Overeenkomst eindigt 

eind 2015 

 

- Transferium Kerkrade–

West Mijnspoor 

- RoCK tot eind 2015 

 

 

- Citizens’ Rail tot  eind 

2015 
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Kernagenda 

Deelname: 8 gemeenten; Personele capaciteit 9,5 fte 

 

Niet kernagenda 

Thema’s Taakvelden Stoppen / Afbouwen Wat eigenlijk te 

continueren 

Economie 

Platformfunctie 

- Het faciliteren van de Bestuurs-commissie 

Economie en Toerisme 

- Overheden (Parkstadgemeenten, Provincie, Rijk) 

- Marktpartijen, Ondernemend  Parkstad 

- Ondersteunen bestuurslidmaatschap BTM en 

Starterscentrum. 

Beleid 

- Ontwikkelen instrumentarium ten behoeve van het 

vastgestelde Retail beleid 

- Samenhangende visie Retail in relatie tot 

herstructurering 

- Ontwikkelen van beleid ter stimulering van het 

middelgrote bedrijfsleven 

- Doorontwikkelen toeristische visie in relatie tot 

cultureel erfgoed en verblijfstoerisme 

- Euregionale visie Toerisme 

- Ontwikkelen visie op kansen van Energietransitie 

voor het bedrijfsleven in Parkstad Limburg 

Programmering 

- Dit is Parkstad Limburg 

- Vervolg op Tiger 

- In het kader van AG Charlemagne 

grensoverschrijdende stimulering toeristische sector 

- Programmatische doorvertaling van de visie op 

verblijfstoerisme in relatie tot het cultureel erfgoed 

- Stimulering MKB, economische winst van 

Energietransitie in regio houden 

- Aanspreekpunt voor Provincie voor de planning en 

programmering van bedrijfsterreinen, waaronder 

herstructurering 

- Uitvoeringsprogramma toerisme 2010-2014 

Monitoring 

- Voucherregeling 

- Onderdelen BIHTS 

- Economische ontwikkelingen zoals: 

o Werkgelegenheid 

o Vestigingenregister 

- Toeristische ontwikkelingen 

- Ontwikkelingen Retail 

Centraal innen en doorsluizen middelen: 

- VVV  

- BTM 

- Starterscentrum 

- Voucherregeling  

 

- Subsidierelatie 

uitvoerende organisatie 

BIHTS  

 

- Bijdrage aan Grens 

Info Punt 2014-2015  

 

- Duurzame energie 

centrale Kerkrade –

West 

- AG Charlemagne 

ondersteuning 

 

- Promotie en 

acquisitie overleg 

In het ambtelijk 

overleg wordt de 

meerwaarde 

onderkend van een 

onafhankelijk 

voorzitter. Daar is 

de vraag gesteld of 

Parkstad, dat  zou 

willen blijven doen. 

Heerlen zou het 

secretariaat doen. 
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Kernagenda 

Deelname: 8 gemeenten; Personele capaciteit 9,5 fte 
Niet kernagenda 

 

Thema’s 
Taakvelden Stoppen / Afbouwen Wat eigenlijk te 

continueren 

Samen-

werken 

Platformfunctie 

- Ondersteuning van het DB en het AB van Parkstad 

- Organiseren Regiodagen 

- Overleg met overheden (provincie, Rijk) 

- RMT 

- Directeuren stad 

 

AG Charlemagne 

geschäftsführung 

Wordt additioneel 

gefinancierd (flexibele 

schil) 

 

AG Charlemagne 

ondersteuning 

 

 


