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1.  Inleiding en samenvatting 

In 2014 is gestart met de nieuwe invulling van de regionale samenwerking in Parkstad, nadat door de raden van de acht deelnemende gemeenten in oktober 2013 was ingestemd met de 

uitgangspunten voor de toekomstige regionale samenwerking voor wat betreft  de kernagenda, de bestuurlijke inrichting, het Regiobureau en de met deze samenwerking samenhangende 

financiën. 

 

De uitdagingen waar Parkstad in 2014 voor stond waren vooral gericht op: 

 het op gang brengen en formeel inrichten van de nieuwe bestuursstructuur met daarin een cruciale rol voor de bestuurscommissies. 

 het inkleuren van de taken behorend tot de kernagenda en het geleidelijk afbouwen van taken die daar niet meer toe behoren. 

 het blijven uitvoeren van de doorlopende activiteiten zonder gaten te laten vallen in de uitvoering. 

 het herinrichten van het regiobureau gepaard gaande met een inkrimping van de personele capaciteit met als uitgangspunt een zorgvuldige begeleiding naar ander werk voor medewerkers 

waarvan de taken zouden komen te vervallen. 

 De combinatie van deze uitdagingen maakte 2014 tot een spannend jaar. 

  

Terugblikkend op het afgelopen jaar mag worden gesteld, dat veel van de uitdagingen tot een goed einde zijn gebracht dan wel op schema liggen. Dit jaarverslag laat dit zien De inkrimping van het 

personeelsbestand is zelfs aanzienlijk vlotter verlopen dan gepland. Dat betekende wel dat er voor het afbouwen en overdragen van taken minder capaciteit beschikbaar was dan gepland. 

Hierdoor is er een overloop van af te bouwen activiteiten naar 2015. Alleen voor wat betreft het uitbesteden van de bedrijfsvoering en huisvesting is enkele maanden vertraging opgetreden. Naar 

het er nu naar uitziet kan in mei 2015 de uitbesteding daarvan worden geëffectueerd.  

1.1 Kernagenda en speerpunten 

De Kernagenda is opgebouwd uit 5 kernthema’s: 

 Wonen 

 Ruimte  

 Mobiliteit 

 Economie 

 Samenwerken 

De aansturing van de vier eerstgenoemde thema’s loopt via de bestuurscommissies, die daarvoor in oktober zijn ingesteld. Voor elk van de vier eerstgenoemde is een bestuurscommissie ingesteld. 

Voor het initiëren en faciliteren van de  samenwerking is het Dagelijks Bestuur primair verantwoordelijk 
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Binnen de kernagenda is in 2014 een aantal speerpunten benoemd. De uitwerking daarvan loopt door naar 2015. 

Speerpunten 2014 uit Kernagenda 

PALET: 

Parkstad Limburg 

Energietransitie 

Het traject ‘Parkstad Limburg Energietransitie’ (PALET) is in 2013 gestart met het formuleren van een onderbouwde regionale ambitie op basis van de huidige regionale 

energiehuishouding en onderzoeken naar de regio-specifieke mogelijkheden voor energiebesparing en duurzame energieopwekking. Dit resulteerde in het 

Ambitiedocument PALET (1.0), dat door het Parkstadbestuur in februari 2014 is vastgesteld. De volgende stap was: het inzichtelijk maken van de gemeente-specifieke 

energiehuishouding en kansen voor energiebesparing en duurzame energieopwekking, vanuit dezelfde methodiek als het Ambitiedocument (PALET 2.0).  In 2015 zullen 

PALET 1.0 en 2.0 aan de individuele gemeenteraden worden voorgelegd ter vaststelling als kaderstellend beleid. Op basis daarvan zullen in het op te stellen 

uitvoeringsprogramma (PALET 3.0) concrete projecten, acties en maatregelen worden benoemd om de energietransitie in Parkstad op zorgvuldige en gestructureerde 

wijze vorm te geven en aan te jagen.  

De centrale ambitie: Parkstad Limburg is in 2040 een duurzaam energieneutrale regio! 

Leisure 

De doorontwikkeling van leisure is gebaseerd op twee bouwstenen:  

o Een verkenning van de mogelijkheden van cultureel erfgoed en leisure. Op 12 maart 2014 heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd met deelname aan het project Visie 

Erfgoed en Ruimte (VER) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Het RCE heeft daarop te kennen gegeven dat het project “Toerisme, recreatie en 

cultureel erfgoed van Parkstad Limburg binnen het programma VER van RCE wordt ondersteund.  
o De charette Leisurering Parkstad. Hierbij is in oktober 2014 met een groep deskundigen bekeken welke mogelijkheden de buitenring voor het Leisure product van 

Parkstad kan hebben. De uitwerking vindt plaats in 2015. 

Retail 

Tijdens de bestuursconferentie Retail op 16 oktober 2014 is vastgesteld dat de uitvoering het Retailbeleid nog onvoldoende resulteert in het realiseren van de gestelde 

doelen. Uit een tussenrapportage is gebleken dat zowel het aantal m2 winkelvloeroppervlakte als de leegstand in m2 is toegenomen. Dit terwijl een van de in 2011 

vastgestelde doelen betrekking had op het verminderen van het aantal m2. Op 12 december 2014 heeft de bestuurscommissie Economie besloten tot een analyse naar 

de belangrijkste beletsels in het realiseren van de doelstellingen in 2020 uit de Retailstructuurvisie, en op basis daarvan een voorstel uit te werken voor flankerend 

beleid en instrumentarium 

Wonen en Zorg 

Het rapport ‘Transformatieopgave scheiden Wonen & Zorg Parkstad Limburg’ is in maart 2014 opgeleverd en ter beschikking gesteld aan betrokken partijen. De 

bestuurscommissie Wonen en Herstructurering heeft vervolgens in juli aangegeven het dossier Wonen & Zorg regionaal te willen oppakken, waarna in september 2014 

een plan van aanpak gepresenteerd.  

In november 2014 heeft een bestuurlijke conferentie plaatsgevonden waar alle partijen aanwezig waren: wethouders WMO, wethouders Wonen, zorginstellingen, 

corporaties, provincie en het Rijk. Het vervolg vindt plaats in 2015. 

Samenwerken  

De samenwerkingsstructuur is in 2014 geformaliseerd via de bestuurscommissies en de daaronder opererende ambtelijke overleggen. Daarnaast zijn de regiodagen van 

start gegaan. In eerste instantie voor de colleges met een gezamenlijke studiereis in oktober naar Bonn. Dat was een belangrijke stap. Enerzijds leerde men elkaar 

kennen; anderzijds is nadrukkelijk gesproken over de wijze waarop men in de toekomst wil samenwerken.    

 

1.2  De Financiën in 2014 

De begroting 2014 vormde een trendbreuk met de begrotingen in de daaraan voorafgaande jaren op basis van het Pact van Parkstad.  De begroting 2014 werd gebaseerd op de uitgangspunten van 

de regionale samenwerking met een beperkt activiteitenbudget voor de Kernagenda. Daarnaast werd rekening gehouden met de kosten van de transitie, waardoor gefaseerd middelen 

beschikbaar werden gesteld voor frictiekosten, en met overlopende verplichtingen binnen het Regiofonds en de Buitenring. 
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Ten opzichte van 2013 daalden daardoor de gemeentelijke bijdragen aan Parkstad1 met € 2,2 miljoen (2014: € 4,9 miljoen; 2013: € 7,1 miljoen).  Naast het bedrag van € 4,9 miljoen had Parkstad 

volgens de begroting een bedrag beschikbaar van € 0,9 miljoen voor het gecoördineerd doorbetalen van bijdragen aan regionale initiatieven en werd uitgegaan van inkomsten uit dienstverlening 

aan WOZL en GBRD van € 241.000. 

 

In oktober besloot het Algemeen Bestuur de restantgelden uit vorige jaren te herbestemmen en deze toe te wijzen als werkbudgetten voor de bestuurscommissies voor de periode 2014-2015. 

Hierdoor kwam eenmalig een extra budget beschikbaar voor kernactiviteiten van €  1,4 miljoen (bovenop het bedrag van € 0,3 miljoen dat in al in de begroting 2014 was opgenomen) voor de 

periode 2014-2015. Van het totaal beschikbare gestelde bedrag voor werkbudgetten van € 1,7 miljoen is in 2014 € 0,5 miljoen besteed en € 1,2 miljoen is via reservering beschikbaar voor 2015. 

 

Het financiële resultaat  in 2014 is € 123.000 positief. Dit resultaat bestaat uit een Parkstaddeel van € 120.000 en een BAG-GEO deel van € 3.000. Op basis van de bestuursrapportage 2014 werd 

uitgegaan van een positief resultaat van € 28.000, dat volledig was opgebouwd uit het Parkstaddeel.  
 

Het financiële resultaat 2014 is als volgt opgebouwd:  

Herkomst van rekeningresultaat 2014 Bedrag x € 1.000 

 Uitvoering kerntaken  4 

 Loonkosten, frictiekosten en bedrijfsvoering  57 

 Financiering  54 

 Incidentele baten en lasten  5 

Rekeningresultaat 2014 (Parkstadorganisatie) 120 

Rekeningresultaat GBRD 3 

Geconsolideerd resultaat 2014 123 

 

Per saldo is er een overschot op het programma kerntaken van € 4.000. Dit is bijna volledig veroorzaakt door netto lagere lasten voor promotie en acquisitie dan begroot.  

De kosten voor bedrijfsvoering in brede zin (dus inclusief alle loon- en frictiekosten) zijn uiteindelijk € 57.000 lager uitgevallen dan begroot. Ook dit is een saldo van diverse mee- en tegenvallers. 

Een uitgebreide analyse is opgenomen in hoofdstuk 4 (Programma Bestuur, Bedrijfsvoering en Regiobijdragen), waarin ook aandacht wordt besteed aan de voortgang van de transitie in 2014.   

Binnen deze kosten zijn alle per 31 december 2014 aangegane verplichtingen in verband met  beëindigingsovereenkomsten (frictiekosten) afgedekt.   

In 2014 is nog eenmalig sprake van een substantieel financieringsvoordeel. Deze middelen zijn verkregen dankzij het voordelige verschil tussen de beschikking over (door derden beschikbaar 

gestelde) programmagelden en de feitelijke uitbetaling daarvan. Daardoor was er binnen Parkstad sprake van een voordelige liquiditeitspositie van gemiddeld € 20 miljoen in 2014.  

 

  

                                                      
1 Exclusief GBRD 
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1.3 Voorstel resultaatbestemming 2014 

Bij de invulling van het voorstel tot resultaatbestemming is het staand beleid om een onderscheid te maken in: 

 Parkstad programma-organisatie, waarbinnen een onderscheid wordt gemaakt in programmageld (out of pocket gelden) en bedrijfsvoeringsgelden.  

 GBRD en BAG/GEO. 

 

Gebruikelijk is bij de bestemming daarvan de volgende beleidslijn te hanteren:  

 Programmagelden worden gereserveerd en komen daarmee beschikbaar als programmagelden in het volgende begrotingsjaar.  

 Bedrijfsvoeringsgeld wordt in de regel teruggestort aan de gemeenten. 

 Gelden binnen de GBRD en BAG-GEO gaan terug naar de deelnemers. 

 

Mede aan de hand hiervan en gelet op het feit, dat het financiële resultaat 2014 relatief gering is, luidt het voorstel voor een voorgenomen besluit tot resultaatbestemming 2014 als volgt: 

1. Het voordelig resultaat op de bedrijfsvoering van Parkstad wordt toegevoegd aan de frictiereserve Parkstad. Dit bedrag van € 62.000 bestaat uit de onderdelen loonkosten, frictiekosten en 

bedrijfsvoering (€ 57.000) en incidentele baten en lasten (€ 5.000). Zolang de uitbesteding van de huisvesting en de bedrijfsvoering en de afspraken over het overnemen van personeel niet 

zijn afgerond loopt Parkstad het risico dat de budgetten voor frictiekosten op de lange duur ontoereikend zijn.  

In lijn daarmee verdient het de voorkeur de reserve te versterken boven het nu teruggeven van dit – relatief geringe - bedrag van € 62.000 aan de gemeenten.  

Het is de bedoeling om – nadat de uitbesteding van de huisvesting en de bedrijfsvoering is afgerond - een tussenstand op te maken van de meerjarige frictiekostenbudgetten en de 

frictiereserve in relatie tot de te verwachten kosten. Afhankelijk van de voortgang van de uitbesteding zal deze tussenstand worden gepresenteerd in de bestuursrapportage 2015 of bij de 

jaarrekening 2015. Op dat moment kan een onderbouwd besluit worden genomen over de noodzakelijke omvang van de frictiekostenbudgetten en van frictiekostenreserve en de eventuele 

bestemming daarvan. 

2. De voordelen op het onderdeel programma activiteiten worden in 2015 toegevoegd aan de werkbudgetten van de bestuurscommissies. De financiële armslag van de bestuurscommissies is 

beperkt en het alsnog kunnen aanwenden van voorheen voor programma activiteiten bestemde middelen wordt gezien als een zeer welkome, zij het incidentele, aanvulling. Het gaat hierbij 

om een bedrag van € 58.000, bestaande uit het voordeel op kerntaken (€ 4.000) en het financieringsvoordeel (€ 54.000). Het financieringsvoordeel is volledig toe te rekenen aan de positieve 

liquiditeitspositie van de programmagelden.  

De concrete bestemming van dit resultaat aan de onderscheiden werkbudgetten van bestuurscommissies verloopt via de bestuursrapportage 2015. 

3. Het resultaat uit het BAG/GEO deel van € 3.000  wordt nu niet bestemd, maar gaat mee over naar de nieuwe GR.  
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2. Kerntaken 

2.1  Bestuur en samenwerking 

2.1.1  Bestuurstructuur 

In 2014 geldt voor Parkstad de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad. In februari / maart 2014 is deze door de 8 deelnemende gemeenteraden vastgesteld in lijn met de 

besluitvorming van 28 oktober 2013 over de inrichting van de regionale samenwerking. De gewijzigde “Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Parkstad Limburg” is op 23 juni 2014 formeel in 

werking getreden, nadat de minister op verzoek van Parkstad de WGR+status had ingetrokken. De nieuwe gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg is een regeling tussen colleges 

van burgemeester en wethouders. De raden hebben toestemming aan de colleges verleend om een regeling tussen colleges aan te gaan. Tevens is door de gemeenteraden toestemming verleend 

aan het Algemeen Bestuur tot het instellen van bestuurscommissies, bestaande uit portefeuillehouders.  

 

Volgens de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling bestaat het bestuur uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Op 26 maart zijn het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur voor het 

eerst bijeen geweest. De Parkstadraad en het Parkstadbestuur zijn voor het laatst bijeen geweest op 24 februari 2014, respectievelijk 3 maart 2014. Alle besluiten van het Algemeen Bestuur en 

Dagelijks Bestuur voorafgaande aan definitieve inwerkingtreding van de nieuwe gemeenschappelijke regeling zijn daarna bekrachtigd. Met de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling is de functie 

van onafhankelijk voorzitter vervallen. Eind maart is van de onafhankelijk voorzitter afscheid genomen en is de arbeidsrelatie beëindigd.  

 

Op 15 oktober zijn door het Algemeen Bestuur vier bestuurscommissies ingesteld: 

 Bestuurscommissie Ruimte 

 Bestuurscommissie Mobiliteit 

 Bestuurscommissie Wonen & Herstructurering 

 Bestuurscommissie Economie & Toerisme 

Daarbij werd tevens besloten de door de colleges van burgemeester en wethouders van de Parkstad Limburggemeenten aan het Dagelijks Bestuur overgedragen bevoegdheden over te dragen aan 

de vier bestuurscommissies en werd het algemeen reglement bestuurscommissie wordt vastgesteld. Aangezien het hier een samenwerking op collegeniveau betreft, zijn alleen 

collegebevoegdheden overgedragen. Het betreft enkel de taken en bevoegdheden in het kader van het regionaal belang en zoals omschreven in het “algemeen reglement bestuurscommissies”. 

Overige collegebevoegdheden (zoals genoemd in art. 160 Gemeentewet) zijn des colleges gebleven. 

 

De vier bestuurscommissies zijn in 2014 gemiddeld vier keer bijeen geweest, waarvan twee keer als bestuurscommissies in oprichting. Door de colleges zijn portefeuillehoudende collegeleden 

aangewezen om zitting te hebben in de bestuurscommissies. De bestuurscommissies hebben formeel de beschikking gekregen over werkbudgetten. Op 1 oktober heeft het Algemeen Bestuur voor 

elke bestuurscommissie (en ook voor het dagelijks bestuur) besloten een werkbudget voor de periode 2014-2015 beschikbaar te stellen, waarmee het voor bestuurscommissies mogelijk wordt 

besluiten met financiële consequenties te nemen. Aan de besteding ervan heeft het Algemeen Bestuur bij besluit van 1 oktober een aantal spelregels verbonden.  

 

In de bestuurscommissies is overeenstemming bereikt over een aanscherping van de kerntaken. Dit is vertaald in een actualisatie van het zogenaamde “blauwe schema”. Dit nieuwe blauwe 

schema is aanvullend op het voorstel tot het overdragen van bevoegdheden toegezonden aan de colleges. Het schema is tevens als bijlage 1 toegevoegd aan dit jaarverslag.  

 

Een aandachtspunt vormt de wijziging van de wet gemeenschappelijke regeling. Hiertoe is in 2014 door het Parlement besloten. De ingangsdatum is 1 januari 2015. In de wetswijziging is 

opgenomen dat na inwerkingtreding er een overgangstermijn is van één jaar om de vigerende gemeenschappelijke regeling in lijn te brengen met de wetswijziging. In 2015 zal een voorstel voor 

aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling van Stadsregio Parkstad worden voorbereid.   
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De wijziging heeft gevolgen hebben voor de samenstelling van het Dagelijks Bestuur en/of Algemeen Bestuur. Aan artikel 14 is namelijk een 3e lid toegevoegd, luidende: “De leden van het dagelijks 

bestuur mogen nimmer de meerderheid van het algemeen bestuur uitmaken….”. Voorts heeft de wijziging in ieder geval ook gevolgen voor de termijnen waarop begroting- en jaarstukken worden 

toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Hiermee is al rekening gehouden in de planning- en controlagenda van 2015, die op 10 december 2014 is vastgesteld door het 

Dagelijks Bestuur.  

2.1.2 Regiodagen 

In 2014 is gestart met de regiodagen. Op 18 en 19 september is gestart met een gezamenlijke bijeenkomst voor de colleges in Bonn. De reis werd georganiseerd om de onderlinge samenwerking te 

bevorderen en elkaar beter te leren kennen. Hierbij is gesproken over de ambities voor de komende vier jaren.  De bestuurders kwamen tijdens de regiodagen inderdaad met elkaar in gesprek en 

wisselden van gedachten over de wijze waarop zij in de toekomst met elkaar zouden gaan samenwerken. Uit die gesprekken kwam naar voren dat iedereen belang hecht aan de samenwerking.  

De tweede regiodag met de colleges heeft plaatsgevonden op 2 december in het Arcuscollege. Op deze regiodag zijn de actuele thema’s van de bestuurscommissies over het voetlicht gebracht en 

is gesproken over het updaten van de strategische agenda.  

De eerste regiodag met de raden zal plaatsvinden in 2015.  

2.1.3. Budgetten  

Het Dagelijks Bestuur had in 2014 de beschikking over een werkbudget, dat was opgebouwd uit 2 deelbudgetten: 

1. Een werkbudget algemeen, dat ingezet kan worden voor het faciliteren van de samenwerking en bijdragen in proces- , voorbereidings- en ontwikkelkosten.  

2. Een budget voor specifieke activiteiten. 

 

In 2014 is van het werkbudget algemeen van € 125.000 (dat net als voor de bestuurscommissies op 1 oktober is toegekend) geen gebruik gemaakt. Dit bedrag is overgeheveld naar 2015 via een 

storting in de reserve werkbudget Dagelijks Bestuur 2014-2015.  

 

Het werkbudget voor specifieke bestuurlijke activiteiten bestaat in 2014 uit de volgende componenten: 

Werkbudget activiteiten 2014  
Begroting, inclusief 

wijzigingen 
Jaarrekening 2014 

Afwijking tussen 

begroting en jaarrekening  

Naar reserve 

werkbudget DB 

Naar 

rekeningresultaat 

Bestuur 55 44 11 11  

Communicatiestrategie en -middelen  65 302 35 35  

Deelnames / Contributies 15 9 6 6  

Promotie en acquisitie 62 55 7  7 

Monitoring 30 30    

Energiesprong  50 -50  -50 

Totale lasten 227 218 9 52 -43 

Promotie en acquisitie 37 36 -1  -1 

Energiesprong  50 50  50 

Totale baten  37 86 49  49 

Saldo  - 190 - 132  58 52 6 

                                                      
2 Exclusief kosten inhuur communicatie adviseur die in 2014 nog zijn verantwoord onder de personele kosten (€ 34.000 in 2014) 
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In het werkbudget voor activiteiten zijn de onderdelen “promotie en acquisitie” en “monitoring” louter om pragmatische redenen in 2014 opgenomen binnen het budget voor het Dagelijks 

Bestuur. Bij het opstellen van het jaarplan 2014 was duidelijk dat er voor deze activiteiten budgetten beschikbaar moesten komen, maar op dat moment waren er nog geen bestuurscommissies 

aan wie deze activiteiten en budgetten konden worden gekoppeld. Het positieve financiële verschil tussen begroting en realisatie van deze onderdelen wordt dan ook niet toegevoegd aan de 

reserve werkbudget 2014-2015 Dagelijks Bestuur, maar valt vrij in het rekeningresultaat.  

 

In februari heeft het Parkstadbestuur ingestemd met het project Energiesprong. Hiervoor is in 2014 € 50.000 ontvangen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken (€ 25.000) 

en van de provincie Limburg (€ 25.000). Uit het Regiofonds is de eigen bijdrage van Parkstad (€ 25.000) gedekt. Ook hier zijn vanwege louter pragmatische redenen (namelijk omdat dat er destijds 

nog geen budgetten voor bestuurscommissies waren) de kosten gedekt door derden en de overeenkomstige bijdragen (per saldo budgettair neutraal) verantwoord binnen het werkbudget van het 

Dagelijks Bestuur.  

 

Totaal is een bedrag van € 177.000 (= € 125.000 algemeen + € 52.000 specifiek) overgeheveld naar 2015 via storting in de reserve werkbudget 2014-2015 Dagelijks Bestuur. Ten gunste van het 

rekeningresultaat komt € 6.000.  
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2.2  Thema Ruimte 

2.2.1. Speerpunten in 2014  

Voor de Bestuurscommissie Ruimte waren in 2014 de twee topics: 

o Parkstad Limburg Energietransitie (PALET) 

o Intergemeentelijke Structuurvisie 

2.2.2.  Uitvoering kernactiviteiten in 2014 

Platform  

De bestuurscommissie Ruimte (en voorheen het portefeuillehouderoverleg Ruimte) heeft periodiek overleg gevoerd, evenals het ambtelijk overleg Ruimte. Wat betreft het Provinciaal 

Omgevingsplan Limburg (POL) heeft Parkstad voor de Parkstadgemeenten het proces gecoördineerd (zie hierna). 

 

Beleid 

Parkstad Limburg Energietransitie (PALET) 

In september 2013 is gestart met het traject ‘Parkstad Limburg Energietransitie’ (PALET), met als belangrijke eerste stap het formuleren van een onderbouwde regionale ambitie op basis van de 

huidige regionale energiehuishouding en onderzoeken naar de regio-specifieke mogelijkheden voor energiebesparing en duurzame energieopwekking. Hieruit is het Ambitiedocument PALET (1.0) 

voortgekomen, dat het Parkstadbestuur in februari 2014 heeft vastgesteld.  

Na de gemeenteraadsverkiezingen en de formele instelling van de bestuurscommissie Ruimte, is de volgende stap van PALET (2.0) in gang gezet: het inzichtelijk maken van de gemeente-specifieke 

energiehuishouding en kansen voor energiebesparing en duurzame energieopwekking, vanuit dezelfde methodiek als het Ambitiedocument. Evenals voor PALET 1.0 werkt Parkstad hiervoor samen 

met de Wageningen Universiteit en Hogeschool Zuyd / Center of Expertise Neber (onderdeel van BIHTS).  

In 2015 zullen PALET 1.0 en 2.0 aan de individuele gemeenteraden worden voorgelegd ter vaststelling als kaderstellend beleid, op basis waarvan in het op te stellen uitvoeringsprogramma (PALET 

3.0) concrete projecten, acties en maatregelen zullen worden benoemd om de energietransitie in Parkstad op zorgvuldige en gestructureerde wijze vorm te geven en aan te jagen. De centrale 

ambitie: Parkstad Limburg is in 2040 een duurzaam energieneutrale regio! 

 

Intergemeentelijke Structuurvisie  

In 2014 is binnen de bestuurscommissie Ruimte is de actualiteit van de Intergemeentelijke Structuurvisie uit 2009 onderwerp van discussie geweest. Dit had te maken met een op komst zijnde 

verandering in de wetgeving (Omgevingswet) en met inhoudelijke argumenten die vooral betrekking hadden op de thema’s energie, cultureel erfgoed, maatschappelijk vastgoed en detailhandel. 

Op grond daarvan heeft de Bestuurscommissie besloten een zogenaamde ‘mid-term’-review op te stellen, waarin deze elementen worden meegenomen en waarbij wordt bezien in hoeverre de 

Intergemeentelijke Structuurvisie (nog) voldoet aan de huidige ambities en opgaven van de regio. Specifiek voor het thema detailhandel is, naar aanleiding van een brede bestuursconferentie in 

oktober 2014, een opdracht uitgezet om te komen tot flankerend beleid en instrumentarium. 

Parkstad is 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. In 2014 heeft zich – buiten de reguliere monitoringscyclus - geen gemeente bij Parkstad gemeld 

voor toepassing van deze principes.  
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Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) 

Parkstad heeft een inhoudelijke inbreng geleverd in het ambtelijke kernteam Visie Zuid-Limburg en bij een aantal thematische uitwerkingen (wonen, detailhandel, energie, bedrijventerreinen en 

kantoren, vrijetijdseconomie). Ook is het POL-proces gecoördineerd voor de Parkstadgemeenten. De inhoud en voortgang zijn teruggekoppeld aan de gemeenten via de reguliere ambtelijke 

overleggen en de bestuurscommissievergaderingen. In het POL-proces is Parkstad-beleid voorbeeldstellend geweest.  

In nauwe samenwerking met de acht gemeenten is, onder regie van Parkstad, in juni 2014 een gedragen, regionale inspraakreactie opgesteld met betrekking tot het Ontwerp POL 2014. Alle 

betrokkenen waren uiterst positief over het proces. Het POL is in december 2014 door Provinciale Staten vastgesteld. 

Het bestuurlijk gremium (Bestuurlijk Kern Overleg: BKO), dat aan de lat staat voor het POL en waarin ook Parkstadbestuurders zijn vertegenwoordigd (waaronder de voorzitter van de 

bestuurscommissie Ruimte), heeft besloten het ambtelijke kernteam Visie Zuid-Limburg in 2015 in stand te houden. Dit met het oog op nadere verdieping (zoals een bereikbaarheidsanalyse op het 

schaalniveau van Zuid-Limburg) en het bewaken van de integrale visie in de nog uit te werken thematische regionale uitwerkingen in 2015 (voor o.a. thema’s detailhandel, wonen, energie, 

bedrijventerreinen, kantoren, vrijetijdseconomie, Nationaal Landschap Zuid-Limburg).  

Voorafgaand aan BKO-vergaderingen of andere aan het POL gelieerde bestuurlijke overleggen worden door de parkstadorganisatie vanuit haar coördinerende rol in de ambtelijke POL-overleggen, 

annotaties voorbereid voor de Parkstadbestuurders.  

 

Programmering 

Uitvoeringsprogramma PALET in samenspraak met maatschappelijke partners 

Tijdens de bestuurscommissievergadering van 25 september 2014 is het proces voor PALET vastgesteld. Parallel aan het besluitvormingsproces ten aanzien van PALET 1.0 en PALET 2.0 is gestart 

met de voorbereidende werkzaamheden voor PALET 3.0: het uitvoeringsprogramma. PALET 3.0 zal in een interactief proces en in samenwerking met de bestuurscommissies economie, mobiliteit, 

wonen en maatschappelijke partners worden opgesteld, met daarin onder andere concrete maatregelen en prestatieafspraken om de voorgestane energietransitie en energieambitie te 

verwezenlijken. Ook de noodzakelijke financieringsconstructies en relevante regelgeving komen daarbij aan de orde.  

 

Programmatische aanpak thema’s structuurvisie: kantoren, bedrijventerreinen en (met name) retail / detailhandel 

In de periode maart – juni 2014 is de actuele regionale detailhandelsvoorraad inzichtelijk gemaakt en vergeleken met cijfers uit 2009, ten tijde van het opstellen van de Retailstructuurvisie. Uit 

deze analyse bleek dat de voorraad is toegenomen met ongeveer 50.000m² winkelvloeropperrvlakte. Ook nam de leegstand toe tot ongeveer 100.000m² in 2014 Op een totale voorraad van 

ongeveer 585.000m² is dat 17% leegstand. Een van de uitgangspunten van de Retailstructuurvisie was de leegstand te doen afnemen. De analyse toonde de omvang en de urgentie van de 

detailhandelsproblematiek aan.  

In oktober 2014 in het Parkstad Limburg Stadion een bestuursconferentie plaatsgevonden over detailhandel. Als vervolg daarop heeft de bestuurscommissie Economie in december 2014 besloten 

in het eerste half jaar van 2015 te onderzoeken op welke wijze via flankerend beleid en instrumentarium een gezonde regionale winkelstructuur kan worden vormgegeven. In dat proces is expliciet 

aandacht voor de integraliteit (ruimte en wonen) van het vraagstuk. 

 

Gebiedsontwikkeling 

 Gebrookerbos 

Het project Gebrookerbos maakt onderdeel uit van de herstructurering Hoensbroek-Passart en is een innovatief gebiedsontwikkelingsproject waarvoor Parkstad in 2012 en 2013 middelen 

heeft toegekend. Parkstad heeft zitting in de Stuurgroep Hoensbroek-Passart en neemt deel aan de projectgroep Gebrookerbos.  

In 2014 is – onder leiding van de gemeente Heerlen en met financiële ondersteuning van Parkstad - een businessplan opgesteld en heeft Dienst Landelijk Gebied een verkenningsstudie 

verricht naar de mogelijkheden van nieuwe energielandschappen in Gebrookerbos. In het rapport ‘energielandschappen’ is aangegeven op welke wijze nieuwe energie kan worden opgewekt 

in drie deelgebieden van het Gebrookerbos: Emmaterrein, locatie Koumerberg, en locatie sportvelden. Dit is vervat in diverse kansenkaarten.  

Het project Gebrookerbos is door de gemeente Heerlen ingediend bij de IBA. In het kader van de pilot ‘Duurzame energie’ van het Rijksvastgoedbedrijf (n.a.v. PALET) worden met behulp van 

een financiële tool de energiepotenties van de drie deelgebieden doorgerekend in onder andere nvesteringskosten en effecten voor de werkgelegenheid. 
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 Poort van Parkstad 

Dit project is door Parkstad geïnitieerd en wordt ook door Parkstad getrokken. Er is een studie verricht naar de (on)mogelijkheden voor integrale gebiedsontwikkeling in dit gebied. De 

conclusie was dat een integrale gebiedsontwikkeling niet opportuun was vanwege vooral het ontbreken van investeringspartijen. Het zelfstandig doorontwikkelen van de drie deelgebieden 

(station Nuth, Corio Glana/Geleenbeekdal, bedrijventerrein De Horsel) heeft daarentegen wel potentie.  

Daaraan wordt door middel van verscheidene sporen inhoud aan gegeven: 

o Via de Groenagenda is het natuur- en landschapsproject Corio Glana financieel ondersteund. 

o Via het revitaliseringstraject van bedrijventerreinen heeft onder andere de openbare ruimte op De Horsel een kwaliteitsimpuls heeft gekregen. 

o In het kader van het Europese project ‘Citizens’ Rail’ is een studie verricht naar de mogelijke maatregelen voor de stationsomgeving in Nuth, het meest kansrijke deelgebied. Dit vanuit 

een drietal ambities: het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte, van de vervoerswaarde en van de toeristische waarde. Begin 2014 is het rapport opgeleverd. Hieruit kwam 

een aantal mogelijke investeringsmaatregelen naar voren. In augustus 2014 heeft hierover een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de provincie Limburg, Parkstad en de gemeente 

Nuth en zijn afspraken gemaakt over mogelijke fasering en uitvoering. Als eerste resultaat is in het najaar van 2014 een quick scan uitgevoerd naar de vervoerwaarde van de 

planonderdelen. Dit heeft geresulteerd tot een aantal uitvoeringsafspraken gericht op realisatie eind 2015 van de verknoping van bus en trein.   

 Mijnspoor 

Het doel van Mijnspoor is een fiets/wandelroute te ontwikkelen over het oude mijnspoortracé van station Nuth naar de Oostflank en Brunssummerheide. De gemeenten Heerlen, Brunssum 

en Nuth hebben in 2013 een visie laten ontwikkelen. Eind 2014 is de visie (onder andere gefinancierd door Parkstad vanuit Citizens’Rail) door Parkstad afgerond en overgedragen aan de 

gemeente Heerlen. 

 Parc Gravenrode 

De gebiedsontwikkeling Parc Gravenrode is een van de belangrijke gebiedsontwikkelingen rondom de Buitenring. De gemeenten Landgraaf en Kerkrade hebben hierin het initiatief. Dit 

betreft bijvoorbeeld de ambitie van Landgraaf om de locatie Rouenhof te ontwikkelen tot een toeristische plek, complementair aan het bestaande aanbod. Ook worden de 

ontwikkelingsmogelijkheden voor de top van de Wilhelminaberg geïnventariseerd. De gemeente Kerkrade werkt aan de verbetering van de toeristisch-recreatieve kwaliteit van de 

Anstelvallei (en Cranenweyer). Aandachtspunten voor verbeteringen zijn de onderlinge infrastructurele verbindingen tussen beide ‘zijden’ van Gravenrode. In 2014 was een procesmatige 

ondersteuning vanuit Parkstad niet aan de orde.  

 

Monitoring 

Intergemeentelijke structuurvisie 

Jaarlijks vindt er een monitoringscyclus van de structuurvisie plaats, in de vorm van overleggen met de Parkstadgemeenten (afwisselend bestuurlijk en ambtelijk). Het doel van deze gesprekken is 

om de ontwikkelingen per gemeente in het betreffende jaar te bespreken in het licht van de intergemeentelijke structuurvisie, en om eventuele problematiek aan de orde te stellen. De 

monitoringsgesprekken hebben in het voorjaar van 2014 op ambtelijk niveau plaatsgevonden. Tijdens de overleggen is gemeente-specifieke casuïstiek en problematiek besproken en is de 

noodzaak van energietransitie breed onderschreven. Op ambtelijk niveau is gesondeerd hoe men aankijkt tegen een mid-term review van de intergemeentelijke structuurvisie, waarna deze 

overwegingen zijn voorgelegd aan de bestuurscommissie. In 2015 zal de mid-term review, in samenspraak met de gemeenten, worden opgesteld en voorgelegd aan de bestuurscommissie. 

2.2.3.  Budgetten  

Op 1 oktober 2014 is aan de bestuurscommissie ruimte een werkbudget toegewezen van € 425.000. In 2014 is hierop door de bestuurscommissie geen beslag gelegd. Het volledige bedrag is aan 

de reserve werkbudget bestuurscommissie ruimte toegevoegd en kan door de commissie bestemd worden in 2015.  
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2.2.4.  Overgedragen en afgebouwde taken  

De volgende activiteiten zijn in 2014 stopgezet of overgedragen, omdat ze niet langer tot de kernactiviteiten worden gerekend: 

 Parkstad Centrum (beëindigd) 

 Afstemming ruimtelijke ontwikkeling met Städteregion Aachen en stadt Aachen (beëindigd) 

 Mijnspoor (overgedragen aan Heerlen) 

 

Voor de groenagenda zijn met ingang van 2014 geen financiële middelen meer beschikbaar. De voortgang van projecten waar Parkstad aan heeft bijgedragen wordt gemonitord, zolang de 

projecten niet zijn afgerond. Daarbij dienen ook de projecten financieel te worden afgerond en definitieve beschikkingen te worden opgesteld. Per ultimo 2014 stond nog een bedrag open aan 

financiële verplichtingen van € 1,2 miljoen, als volgt verdeeld over de jaren van toekenning: 

o Groenagenda 2011:  € 120.000 

o Groenagenda 2012:: € 683.000 

o Groenagenda 2013: € 395.000 
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2.3  Thema Mobiliteit 

2.3.1. Speerpunten in 2014 

Mobiliteit, te omschrijven als een verzameling van maatregelen op het gebied van bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid, wordt in Parkstad ingezet om een bijdrage te 

leveren aan de regionale opgave qua economische structuurversterking en herstructurering in brede zin. In 2014 waren daarbij de speerpunten: 

 Het samen met de gemeenten opstellen van een regionaal beleidsvoorstel voor de transitie naar een meer duurzaam mobiliteitsbeleid en het starten met de eerste pilots. Daarmee bieden 

Parkstad en de gemeenten voorwaarden voor een meer duurzame ontwikkeling, ook van de mobiliteit. 

 Het vanuit het thema mobiliteit bijdragen aan het POL, het Provinciaal Verkeer en Vervoert Plan (PVVP) en de nieuwe provinciale OV concessie vanuit het regionale belang. 

 Het starten op 14 april van de elektrificatie van het baanvak Landgraaf-grens als project binnen het grensoverschrijdend vervoer  

 Het inrichten van een reguliere overlegstructuur voor de uitwerking van de afspraken over de verbinding naar Aken tussen de betrokken partijen. Daarin behartigde Parkstad de belangen van 

de regio en de gemeenten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van middelen uit het EU-project RoCK.   

 Het opstellen van plannen voor de verbetering van stations in het EU-project Citizens’ Rail. 

 Het starten met de aanleg van de eerste delen van de Buitenring. Parkstad functioneert daarin als intermediair in de afstemming tussen provincie en regio/gemeenten. Daarmee levert 

Parkstad een bijdrage aan de medewerking van gemeenten onder gelijke voorwaarden, het draagvlak en de financiering van de Buitenring 

 Het mogelijk maken van vele mobiliteitsprojecten op het gebied van bereikbaarheid en verkeersveiligheid met de inzet van de BDU middelen van circa € 2 miljoen. Hiermee heeft de 

gemeentelijke infrastructuur in de regio Parkstad een impuls gekregen van meer dan € 4 miljoen.  

2.3.2. Uitvoering kernactiviteiten in 2014 

Platform 

In 2014 is het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg Mobiliteit, dat halverwege het jaar is overgegaan in de Bestuurscommissie Mobiliteit, ondersteund. Voor de instelling van de bestuurscommissies 

werd een en ander regelmatig afgestemd met de portefeuillehouder mobiliteit. De platformfunctie is ook vervuld via het reguliere ambtelijk overleg mobiliteit.  

 

Beleid 

Bijdragen aan provinciale trajecten  

In 2014 is bijgedragen aan het POL, het PVVP en de onderliggende beleidsstukken van de Provincie. Daarnaast is samen met de gemeenten een voorstel Duurzame Mobiliteit opgesteld en is 

gestart met de uitvoering van pilots op het gebied van stadsdistributie, fietsbewegwijzering en elektromobiliteit. 

 

Programmering RVVP 

Grensoverschrijdend Vervoer IC Eindhoven Heerlen – Aken 

De verbetering van de grensoverschrijdende verbindingen is een langjarig en uitermate complex traject. In de tweede helft van 2013 is het gelukt hierin een versnelling aan te brengen. Dit  

resulteerde in afspraken in het kader van het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). Daardoor kon op 14 april staatssecretaris Mansveld in Landgraaf het startschot 

geven voor de elektrificatie van het baanvak Landgraaf – grens (kosten € 15 miljoen). In 2017 zal dit project klaar zijn. Met de overeenstemming over de elektrificatie van de spoorverbinding is 

door de provincie de keuze gemaakt een intercity-verbinding tussen Eindhoven en Aken/Keulen absolute prioriteit te verlenen. Dit krijgt naast de elektrificatie van het spoor gestalte door te 

starten met het instellen van een (diesel)pendel Heerlen-Herzogenrath en vervolgens het inzetten van een elektrische sneltrein op het traject Maastricht-Heerlen-Aken binnen de regionale 

Concessie.  

In die zin en met het oog op de komende ontwikkelingen tot 2025 is een tweetal overlegstructuren ingericht. De overlegstructuur MRX (=IC) met een ambtelijke begeleidingsgroep, een ambtelijke 

stuurgroep en een bestuurlijk opdrachtgeversoverleg. Hierbij zijn alle betrokken regionale, nationale en buitenlandse partijen betrokken. Teneinde de voortgang van de regionale Treinagenda als 
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tweede spoor goed af te stemmen is een overlegstructuur Grens OV ingericht. Deze bestaat uit een ambtelijke begeleidingsgroep, een ambtelijke stuurgroep en een bestuurlijk overleg. Hierin zijn 

alle regionale en buitenlandse betrokken partijen vertegenwoordigd. Naast de elektrificatie en de sneltrein wordt daarin gewerkt aan de IC naar Aken/Keulen en de benodigde infrastructuur. 

 

Avantislijn 

De provincie heeft aangegeven de IC Eindhoven-Aken absolute prioriteit te geven. De Avantislijn blijft natuurlijk deel uitmaken van de treinagenda. 

  

Stationsverbeteringen Nuth, Kerkrade-West, Kerkrade Centrum 

 Nuth:  Het verbeterplan is gereed. In augustus 2014 heeft een bestuurlijk overleg plaats tussen de provincie Limburg, Parkstad en de gemeente Nuth waarin afspraken zijn 

gemaakt over mogelijke fasering en uitvoering. In het najaar van 2014 is een quickscan uitgevoerd naar de vervoerwaarde van de planonderdelen. Op basis hiervan zijn 

uitvoeringsafspraken hierover in gang gezet en begin 2015 afgerond, zodat eind 2015 de verknoping van bus en trein gerealiseerd kan worden. 

 Kerkrade-West: Het verbeterplan is gereed. De Avantislijn is aangehouden. Bezien wordt een station te realiseren in combinatie met het doortrekken van de Heuvellandlijn naar 

Kerkrade-West. Het initiatief hiervoor ligt bij Parkstad Limburg. 

 Kerkrade-Centrum:  Het plan is ingepast in de plannen voor Creative City. De uitvoering daarvan ligt primair bij de gemeente Kerkrade. 

Bij alle drie de plannen is er sprake van een koppeling tussen bus en station. 

 

RocK en Citizens’Rail 

Periodiek zijn de voortgang en de financiën besproken en heeft uitwisseling van projecten en ervaringen plaats gevonden.  

 

Duurzame mobiliteit 

Het voorstel Duurzame Mobiliteit is in februari 2014 door het Dagelijks Bestuur overgenomen. Vervolgens is de nota aangeboden aan de gemeenten met het verzoek deze op gemeentelijk niveau 

vast te stellen en de uitvoering samen met Parkstad ter hand te nemen. Parkstad heeft als trekker de uitvoering opgepakt, vooral voor stadsdistributie, fietsbewegwijzering en elektromobiliteit. De 

gemeenten en grote bedrijven in Parkstad zijn gewezen op de mogelijkheden van het stadsdistributiecentrum in de Koumen en pilots voor laadinfrastructuur en ecarsharing zijn gestart. Er zijn 

uitgangspunten voor de fietsbewegwijzering overeengekomen en knelpunten daarin worden door gemeenten waar mogelijk verbeterd. 

 

Educatieve verkeersveiligheids-projecten 

Parkstad is verantwoordelijk voor het uitbesteden van een aantal gezamenlijke verkeersveiligheidsprojecten in het kader van de BDU. Ook in 2014 waren daarbij de speerpunten: de (jaarlijkse) 

verkeereducatiedagen, de verkeersquiz en de fietsverlichtingscampagne. Daarnaast voeren gemeenten eigen projecten uit. 

 

BDU 

In 2014 zijn via de coördinatie van Parkstad onder andere de volgende reconstructies op het gebied van bereikbaarheid en verkeersveiligheid in uitvoering genomen en deels afgerond: 

 Simpelveld:   Oranjeplein 

 Onderbanken:  Bouwbergstraat 

 Brunssum:  Rotonde Prins Hendriklaan 

 Heerlen:   Benzenraderweg 

 Landgraaf:   Rotonde Beethovensingel / Hereweg 

 Kerkrade:   Rotonde Kaalheidersteenweg 

 Voerendaal:  Valkenburgerweg 

 Nuth:   Schoolstraat Hulsberg 
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Door Parkstad is voor BDU-projecten een bedrag toegekend van € 1,4 miljoen toegekend.  

 

Buitenring 

Er zijn verkennende gesprekken gestart gericht op mogelijke toepassing van duurzame energie rondom de Buitenring. Bij de Hogeschool Zuyd is een offerte gevraagd voor onderzoek hiernaar. 

Hierover vindt overleg plaats met de provincie. 

 

Monitoring 

Buitenring 

De Raad van State heeft in maart 2015 het project Buitenring Parkstad Limburg groen licht gegeven na de behandeling van de bezwaarschriften op het PIP 2012 De door de provincie genomen 

besluiten voor de Buitenring Parkstad Limburg zijn zodoende in stand gelaten. Daarmee zijn het Inpassingsplan, de Natuurbeschermingswet-vergunning en het wijzigingsplan voor de Buitenring 

onherroepelijk. Dat betekent dat definitief met de aanleg van de weg kan worden begonnen. Vooruitlopend daarop is – op basis van een gedeeltelijke opheffing van de schorsing door de Raad van 

State - in 2014 gestart met de eerste delen van de Buitenring ten noorden van Heerlen en Brunssum en bij Avantis. 

Parkstad stemt de uitvoering van de afspraken, die zijn vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst en financieringsovereenkomst tussen provincie, gemeenten (m.u.v. Kerkrade) en Parkstad,  af 

met provincie en gemeenten. Dit betreft de verantwoordelijkheden in werk en financiën. 

 

Actieplan fiets 

De uitvoering van fietsmaatregelen door gemeenten is gemonitord door dit te bespreken in relatie tot BDU. 

2.3.3. Budgetten 

Op 1 oktober 2014 is aan de bestuurscommissie mobiliteit een werkbudget toegewezen van € 150.000. In 2014 is hierop door de bestuurscommissie een beslag gelegd van € 40.000 voor de 

volgende projecten: 

Project 
Toegewezen middelen door 

bestuurscommissie 

Project zonne-energie Buitenring 19.000 

Stewards buitenring (bijdrage aan provincie) 10.000 

Plan e-laadinfrastructuur Zuid-Limburg (bijdrage aan gemeente Maastricht) 11.000 

Totaal  40.000 

Beschikbaar werkbudget 2014-2015 150.000 

Storting in reserve werkbudget 2014-2015 110.000 
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Naast het werkbudget lopen via de bestuurscommissie de volgende budgetten. De financiële stand van deze projecten is als volgt: 

Project 

Beschikbare 

projectmiddelen per 31-

12-2013 

Inkomsten / 

Toekenningen 2014 

Uitgaven / 

Verplichtingen 2014 

Beschikbare 

projectmiddelen per 31-

12-2014 

BDU 2.319 1.457 1.398 2.378 

 2012 / 2013 2.319      58 618 1.759 

 2014  1.399 780    619 

Grensoverschrijdend openbaar vervoer: RoCK - 295 404 134  - 26 

Citizens’Rail 108 114 59 161 

Totaal  2.132 1.975 1.591 2.513 

 

2.3.4. Overgedragen en afgebouwde taken 

De overeenkomsten voor de projecten RoCK en Citizens’ Rail eindigen eind 2015. De administratieve afhandeling zal dan nog enige tijd vergen. 
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2.4  Thema Wonen en Herstructurering 

2.4.1. Speerpunten in 2014 

De bestuurscommissie Wonen en Herstructurering heeft als opdracht om kwalitatieve en kwantitatieve balans op de regionale woningmarkt te verwezenlijken, zodat het fijn wonen en leven is in 

de regio Parkstad Limburg. Voor de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering stond 2014 in het teken van de aanpak particulier woonbezit, het traject “financieringsconstructies” en het 

thema Wonen en Zorg. Concrete resultaten en acties in 2014 waren: 

 Het voorbereiden van een aantal pilots in de aanpak van particulier woonbezit:  

o Het starten van de woningmarktestafette,  

o Het uitwerken mogelijkheden koop-naar-huur, 

o Het regionaal agenderen van de effecten van de decentralisaties in de zorg op het ‘wonen’.  

 Het vaststellen van de Regionale Afspraken 2015-2018 met woningcorporaties.  

 Het meewerken aan de vaststelling van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg. 

 Het starten van diverse pilots uit de ‘financiële arrangementen voor de vastgoedvoorraad’. 

 De behaalde (kleine) successen in de lobby naar (en in samenwerking met) Provincie Limburg en het Rijk.  

 Het voortzetten van de monitoring van de voorraad, leegstand en opgave.  

 Het opdoen van de eerste ervaringen met de regionale woningmarktprogrammering. 

2.4.2. Uitvoering kernactiviteiten in 2014 

Platform 

In 2014 is de overlegstructuur veranderd. Het portefeuillehouders overleg wonen is in de tweede helft van 2014 overgegaan in de bestuurscommissie Wonen en Herstructurering met een wijziging 

van reikwijdte (kernagenda activiteiten) en bevoegdheden (mogelijkheid tot bindende besluiten). 

In lijn daarmee zijn de diverse overleggen met ‘externe partijen’ anders opgezet. Jaarlijks zullen verschillende themasessies met het ‘netwerk Wonen’ worden georganiseerd op regionale schaal. 

De eerste themasessie heeft plaatsgevonden eind 2014: de conferentie Wonen en Zorg.  

Reguliere afstemming met het ROW heeft plaatsgevonden door aansluiting van het Parkstadbureau bij de ROW-overleggen en door periodiek het Dagelijks Bestuur van het ROW aan te laten 

schuiven voor overleg met de voorzitter, vice voorzitter en portefeuillehouder Zorg van de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering. Door de bestuurscommissies en ROW zijn de Regionale 

Afspraken 2015-2018 in december vastgesteld en in januari-maart door Parkstad en alle corporaties zijn ondertekend.  

Ook heeft overleg plaatsgevonden met banken, ontwikkelaars, zorgpartijen, de woonbond, makelaars en/of beleggers op de schaal van Parkstad Limburg.  

In 2014 zijn presentaties gehouden tijdens bijeenkomsten van diverse gemeenten, waarbij gemeenteraden/raadsleden geïnformeerd zijn over de stand van zaken van het regionale woonbeleid. 

 

Op Zuid-Limburgse schaal trekt de bestuurscommissie Wonen en Herstructurering gezamenlijk op tijdens het Bestuurlijk Overleg Wonen Zuid-Limburg en het Bestuurlijk Kernoverleg Zuid-Limburg. 

De sterke afstemming binnen de bestuurscommissie Wonen en Herstructurering heeft ertoe geleid dat standpunten en regionaal beleid van Parkstad Limburg een plek hebben gekregen in het 

vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Limburg. 

 

Op 10 september 2014 hebben ruim 200 bestuurders, ambtenaren en professionals meegedacht over de woningmarkt in Parkstad Limburg tijdens de conferentie Regionale Transformatie 

Woningmarkt, georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Stadsregio Parkstad Limburg en de Provincie Limburg. De discussie over een 

experimenteerstatus voor Parkstad Limburg heeft vorm gekregen tijdens de Midterm Review Bevolkingsdaling en heeft mede geleid tot aparte regelgeving voor krimpgebieden tijdens de 

vaststelling van de Herziening van de Woningwet. Deze lobby, aangestuurd vanuit de bestuurscommissie Wonen en Herstructurering, heeft er tevens voor gezorgd dat er mogelijkheden lijken te 

zijn voor een pilot met betrekking tot de huisvesting van een aantal niet-EU studenten in Parkstad Limburg. 
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Beleid 

Structuurvisie Wonen en Leefbaarheid Zuid Limburg / Provinciaal Omgevingsplan Limburg 

Namens de bestuurscommissie Wonen en Herstructurering heeft het Parkstadbureau bijgedragen aan de totstandkoming van het POL (zoals in de vorm van tekstvoorstellen, aandragen van best 

practices). Dit is gebeurd in nauwe samenwerking met verantwoordelijk bestuurders en collega’s uit Westelijke Mijnstreek en Maastricht-Heuvelland. Naast de bijdragen in de kerngroep en de 

verschillende werkgroepen is namens de acht gemeenten een gezamenlijk zienswijze op het Provinciaal Omgevingsplan Limburg ingediend bij de Provincie Limburg.  

Ook is een bijdrage geleverd aan de structuurvisie Wonen en Leefbaarheid voor Zuid Limburg. Het eerste gedeelte van de visie de “analyse” is afgerond. Op 2 juli is een bestuurlijk atelier 

georganiseerd, waar de kaders zijn besproken voor het tweede deel van de uiteindelijke visie. De verwachting is dat de visie voor 1 januari 2016 is afgerond en in procedure gebracht ten behoeve 

van vaststelling door de gemeenteraden van de 18 gemeenten in Zuid-Limburg.  

 

Verordening Wonen Zuid Limburg 

De verordening is een instrument van de Provincie Limburg. Parkstad heeft voor diverse projecten in de gemeenten advies gegeven over de afhandeling conform de regionale afspraken 

(Woonstrategie, Woningmarktprogrammering, Transformatieopgave). Regionale afstemming is namelijk een van de vereisten in de verordening. Daarnaast is Parkstad in overleg getreden met de 

provincie over de opzet en werking van de verordening. Immers de verordening maakt een juridisch onderscheid in plannen waar de programmering van Parkstad een kwalitatief onderscheid 

maakt. In de praktijk leidt dit tot situaties waarin de regio akkoord gaat met voorgenomen ontwikkelingen, maar de verordening alsnog een hindernis blijkt. In een ambtelijke evaluatie is dit 

officieel kenbaar gemaakt. Tevens zijn er in het POL-proces afspraken gemaakt over een nieuwe verordening waarbij regionale afspraken leidend moeten zijn, bij vaststelling van een Structuurvisie 

Wonen en Leefbaarheid Zuid-Limburg. 

 

Statiegeldregeling Parkstad Limburg  

In het vierde kwartaal van 2014 heeft de bestuurscommissie opdracht gegeven de uitwerking van een statiegeldregeling voor te bereiden. Een eerste behandeling van het voorstel is in december 

2014 geweest. Begin 2015 zal de statiegeldregeling voor definitieve besluitvorming aan de bestuurscommissie worden voorgelegd. Daarna kan deze worden doorgeleid naar de gemeenten. 

 

Programmering 

Zorg en Wonen 

Het rapport ‘Transformatieopgave scheiden Wonen & Zorg Parkstad Limburg’ is in maart 2014 opgeleverd en aan alle betrokken partijen ter beschikking gesteld (o.a. wethouders Wonen en WMO, 

ROW, zorgaanbieders, Provincie Limburg) en toegelicht. De bestuurscommissie Wonen en Herstructurering heeft in juli aangegeven het dossier Wonen & Zorg regionaal te willen oppakken. In 

september 2014 is een plan van aanpak gepresenteerd over mogelijke vervolgstappen. In november 2014 is door Parkstad in opdracht van de BC Wonen een bestuurlijke conferentie 

georganiseerd waar alle partijen aanwezig waren, wethouders WMO, wethouders Wonen, Zorginstellingen, corporaties, provincie en het Rijk. Het vervolg vindt plaats in 2015. 

De Bestuurscommissie heeft in december 2014 ingestemd met een onderzoek naar het faciliteren/ stimuleren van langer thuis wonen door aanpassingen in woningen en de financieringen hiervan 

door EIZT in samenwerking met Obvion en Rabobank.  

 

Regionale woningmarktprogrammering 

In 2014 zijn de volgende activiteiten ondernomen:  

 In diverse gemeenten is actie ondernomen om overtollige plancapaciteit af te voeren. 

 Diverse nieuwe aanvragen of wijzigingen in projecten zijn getoetst aan de uitgangspunten van de programmering. 

 Aan de regionale woningmarktprogrammering is de categorie “studentenhuisvesting” toegevoegd. 

 Met gemeente Kerkrade en Provincie Limburg wordt de pilot “verzekeringsmodel” planschade uitgevoerd. Met de Provincie Limburg zijn de gesprekken over mogelijke uitrol op Zuid-Limburgs 

niveau, waarbij risico’s in planschade gezamenlijk kunnen worden gedragen. 
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 Voor programmawijziging in de bestaande bebouwing is een “statiegeldregeling” in ontwikkeling. 

In 2014 is geen gebruik gemaakt van het Juridisch Expertteam Planschade van het Rijk. 

 

Monitoring 

Woonmonitor / envelop 

De Woonmonitor 2013, uitgevoerd in opdracht van Provincie Limburg, is in oktober 2014 opgeleverd. Op basis van de gegevens verzameld in het kader van de woonmonitor (o.a. leegstand en 

prognose) is de Transformatieopgave 2014-2020/2030 uitgewerkt. Het concept is in december opgeleverd. Besluitvorming wordt voorzien in de bestuurscommissie van april of mei.  

 

Verduurzaming van woningen  

Binnen het project PALET Sociale Woningvoorraad is samen met de woningcorporaties de stand van zaken geïnventariseerd van het verduurzamen van haar bezit. Daarnaast is er een doorkijk 

gegeven op basis van het beleid van woningcorporaties t.a.v. verduurzaming en de mogelijkheden voor PALET Sociale Woningvoorraad. 

 

Instrumentontwikkeling: Financieringsconstructies vastgoedopgave Zuid-Limburg (pilots in uitvoering) 

Aanpak Particuliere Hoogbouwflats 

De rapportage van de definitieve business case is in juni 2014 door de stuurgroep vastgesteld. Een corporatie heeft aangegeven onder condities de pilot te willen draaien en ook het eigendom te 

verwerven. Het laatste kwartaal van 2014 is gebruikt om samen de business case rond te krijgen. In december 2014 bleek er nog een tekort waarna diverse acties zijn uitgezet om dit tekort weg te 

werken. Uiteindelijk is besloten met deze casus niet verder te gaan. Gelijktijdig is besloten verder te gaan met de doorontwikkeling van dit instrument. Voor meer hoogbouwflats in Parkstad 

Limburg is inmiddels een Quickscan gemaakt. Begin 2015 wordt deze pilot verder uitgewerkt. 

Naar aanleiding van de presentatie aan het college van Gedeputeerde Staten eind oktober 2014, is ook besloten het opschalen van de pilot te onderzoeken, zodat in het eerste kwartaal de 

contouren hiervan kunnen worden voorgelegd aan de provincie Limburg. 

 

Studentenhuisvesting Akense studenten 

Op voorstel van de regiegroep heeft de bestuurscommissie besloten het project tot 1 januari 2016 voort te zetten. Parkstad Limburg coördineert de activiteiten om studenten over de grens aan te 

trekken. In augustus hebben promotieactiviteiten plaatsgevonden, waaronder het bemensen van een stand bij de RWTH te Aken tijdens de inschrijvingsdagen om op deze manier studenten 

bekend te maken met de mogelijkheden van huisvesting over de grens. Naast een complex in Kerkrade is ook een complex in Heerlen beschikbaar. De promotieactiviteiten zijn voor het complex in 

Kerkrade succesvol verlopen, er zijn nu 14 appartementen verhuurd. Het complex in Heerlen heeft tot nu toe nog geen student uit Aken kunnen huisvesten. Oorzaken hiervan lijken de hogere 

huurprijs en de slechtere verbinding met het openbaar vervoer (er gaat maar 1 x per uur een trein).  

Dit jaar is er in de communicatie naast flyers en de stand, stevig ingezet op social media. Er is onder andere een eigen facebookpagina “Wohnraum im Umland” aangemaakt waarop de beschikbare 

kamers gepromoot worden.  

In 2014 is een sterke lobby gevoerd voor het huisvesten van niet-EU studenten die in Nederland willen wonen en in Aken willen studeren. Mogelijk kan Parkstad daarvoor als pilot dienen. Hierover 

zijn contacten met het ministerie van  Justitie. De duur van de pilot zou 5 jaar bedragen. Een werkgroep werkt een voorstel richting het Rijk uit. Verwacht wordt dat in het voorjaar 2015 bekend 

wordt of deze pilot definitief door kan gaan.  

 

Verduurzaming Sociale Woningvoorraad 

In februari 2014 is een intentieovereenkomst getekend met Provincie Limburg, het ministerie van BZK en vijf woningcorporaties (Woonpunt, HEEMwonen, Wonen Limburg, Wonen Zuid en 

Weller). Afgesproken is in drie stappen te komen tot een totaalaanpak voor de verduurzaming van de gehele woningvoorraad. Fase 1, de werkmethode, is in september 2014 afgerond. Daarna 

volgen fase 2 (pilots) en fase 3 (uitvoering). Speerpunten zijn: efficiëntie punt van verduurzaming (het inventariseren van maatregelen / investeringen op het gebied van duurzaamheid per 

typologie woning, die het meest efficiënt zijn), financiering en afstemming op individuele huishoudens. 
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Woningmarktestafette 

Na de gezamenlijke aftrap hebben de grootste makelaars zich aangemeld om het concept (namens alle makelaars) verder uit te werken. Het marketingplan is uitgewerkt en de 

woningmarktestafette is formeel gestart op 10 september 2014. Het startsein is gegeven door minister voor Wonen en Rijksdienst, dhr. Blok en de voorzitter van de Stadsregio Parkstad Limburg. 

 

Huur naar koop 

Het onderzoek over de mogelijkheden om courante woningen over te hevelen van koop naar huur is afgerond. De Bestuurscommissie heeft in oktober 2014 ingestemd met de deelname aan een 

multiclient project van de STEC Groep om een bidbook op te stellen om op die manier de interesse van beleggers te wekken voor de regio Parkstad Limburg. Achterliggend doel is om op deze 

manier voldoende aanbod van huurwoningen (in de vrijehuursector) te realiseren, ondanks de knellende Rijksregelgeving die er toe leidt dat woningcorporaties minder goed kunnen voldoen aan 

de stijgende huurvraag in bepaalde segmenten. 

2.4.3. Budgetten 

Op 1 oktober 2014 is aan de bestuurscommissie mobiliteit een werkbudget toegewezen van € 425.000. In 2014 is hierop door de bestuurscommissie een beslag gelegd van € 156.300 voor de 

volgende projecten: 

Project 
Toegewezen middelen door 

bestuurscommissie 

Project Bestuursconferentie Wonen en Zorg 10.000 

Verlenging uitvoering RWTH 45.000 

Verlenging project Studentenhuisvesting RWTH  80.000 

Project Acquisitie van vrije sector huur / beleggers 9.500 

EIZT Wonen en Zorg  11.800 

Totaal  156.300 

Beschikbaar werkbudget 2014-2015 425.000 

Storting in reserve werkbudget 2014-2015 268.700 

 

Vanuit het regiofonds zijn aanvullend daarop nog restantmiddelen beschikbaar voor de uitvoering van 2 projecten binnen het thema wonen en herstructurering. 

Project 

Beschikbare 

projectmiddelen 

per 31-12-2013 

Inkomsten / 

Toekenningen 

2014 

Uitgaven / 

Verplichtingen 

2014 

Beschikbare 

projectmiddelen 

per 31-12-2014 

Project Hoogbouwflats Brunssum 104  59 45 

Project Transformatie opgave zorggeschikte woningen  31 4 3 32 

Totaal  135 4 62 77 
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2.4.4. Overgedragen en afgebouwde taken 

De volgende activiteiten zijn in 2014 stopgezet of overgedragen, omdat ze niet langer tot de kernactiviteiten worden gerekend: 

 Kwartiermakerschap Duurzame Energiecentrale Kerkrade West (LDE).  

De Basecase is opgeleverd. Geen partij wenst basecase in de huidige vorm verder uit te werken. In de Stuurgroep vastgesteld dat het kwartiermakerschap beëindigd is.  

 Kwartiermakerschap Transferium 

Dit project wordt doorgezet door gemeente Kerkrade. In de Stuurgroep is vastgesteld dat dit onderwerp zich leent voor de agenda van mobiliteit. Het kwartiermakerschap door Parkstad vanuit 

de businesscase is beëindigd.  

 Kwartiermakerschap Mijnspoor (zie Ruimte en Mobiliteit) 

Dit project wordt doorgezet door gemeente Heerlen.  

 

De Wijkenaanpak is nog niet overgedragen. Parkstad Limburg handelt vooralsnog de financiële verplichtingen die zijn aangegaan met voor vijf wijken; Vrieheide, Nieuwenhagen-Lichtenberg, 

Kerkrade-West, Brunssum Centrum-Noord en Hoensbroek af. Er worden geen nieuwe verplichtingen meer aangegaan, tenzij er restantmiddelen vrij vallen zoals het geval is geweest bij Vrieheide. 

Eind december 2014 is door gemeente Heerlen een voorstel ingebracht hoe deze middelen worden ingezet. Parkstad en Provincie zullen hierover in 2015 besluiten. De uitkeringen en 

beoordelingen vinden plaats op basis van het Uitkerings- en Verantwoordingsprotocol. Feitelijke uitvoering vindt plaats door Parkstad, mede namens Provincie Limburg. Eenmaal per jaar worden 

de betrokken bestuurders bijeen geroepen om de stand van zaken door te nemen. Afhandeling gaat nog enkele jaren in beslag nemen. Er wordt nog bezien hoe dit kan plaatsvinden met een 

beperkte belasting van het programma. 

 

Per ultimo 2014 stond nog een bedrag open aan financiële verplichtingen van € 17,1 miljoen. In 2014 is € 3.6 miljoen uitgekeerd.  

Project 

Beschikbare 

projectmiddelen 

per 31-12-2013 

Inkomsten / 

Toekenningen  

2014 

Uitgaven / 

Verplichtingen 

2014 

Beschikbare 

projectmiddelen 

per 31-12-2014 

Businesscase Kerkrade West 5.742  821 4.921 

Businesscase Landgraaf / Nieuwenhagen 4.212  806 3.406 

Businesscase Brunssum Centrum Noord 3.636   3.636 

Businesscase Hoensbroek-Passart 6.713  1.926 4.787 

Businesscase Vrieheide  384   384 

Totaal  20.687  3.553 17.134 
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2.5. Thema Economie en Toerisme  

2.5.1. Speerpunten 2014  

De bestuurscommissie heeft aan de hand van de kerntakendiscussie in 2014 de volgende speerpunten benoemd: 

 Het aanscherpen/verbeteren instrumentarium Retailbeleid 

 Het versterken van de energie-agenda, mede in relatie tot PALET van. Vanuit het programma Economie wordt ingezet op het versterken van het MKB; 

 Het versterken campus Smart Services 

 Het versterken van het Toeristisch product, met name in relatie tot het cultureel erfgoed en het aantrekken van buitenlandse toeristen 

2.5.2. Uitvoering overige kernactiviteiten in 2014 

Platform 

De vertegenwoordigende bestuurders in de verschillende gremia, zoals VVV Zuid-Limburg, BTM, BIHTS en Stichting Starterscentrum zijn in juli 2014 door de Bestuurscommissie voorgedragen. De 

vertegenwoordiging bij VVV Zuid Limburg en BIHTS zijn in 2014 benoemd. De benoeming van de vertegenwoordigers uit Parkstad Limburg bij de besturen van BTM en het Starterscentrum zal 

plaatsvinden nadat de fundamentele discussie over doelen, rollen en opdrachten is afgerond. De vertegenwoordiging van het Parkstad Limburg bestuur in de RvT van BIHTS zal bij de herschikking 

van BIHTS meegenomen worden. 

 

Beleid 

Financieel administratieve dienstverlening: Businesscase BAG-GEO 

Bij het verzelfstandigen van BAG/GEO in een eigenstandige rechtspersoon (GR) zou de mogelijkheid bestaan om ook in samenhang met andere partijen binnen het financieel administratief cluster, 

waaronder de Smart Services Hub (SSH) nieuwe diensten te ontwikkelen. In het afgelopen jaar hebben gesprekken plaatsgevonden met SSH, PNA-groep, Obvion APG, UM en andere partijen. Deze 

gesprekken hadden tot doel te verkennen op welke wijze de aanwezige kennis en kunde bij de verschillende instellingen gebundeld zoude kunnen worden. Daarnaast is verkend op welke wijze de 

aanwezige dienstverleners een ondersteuning kunnen bieden bij de nieuwe opgaven in relatie tot woon-zorg vraagstukken.  

 

Nadere uitwerking Retail Structuur Visie 2011-2020 in relatie tot herstructurering 

Tijdens de bestuursconferentie Retail op 16 oktober 2014 is vastgesteld dat de uitvoering het Retailbeleid nog onvoldoende resulteert in het realiseren van de gestelde doelen. Uit een 

tussenrapportage blijkt dat het aantal m2 WVO is toegenomen met 50.000 m2, waardoor de leegstand is toegenomen met 26.000 m2 WVO. Dit terwijl een van de in 2011 vastgestelde doelen 

betrekking had op het verminderen van het aantal m2.  

Op 12 december 2014 heeft de bestuurscommissie opdracht gegeven een analyse uit te voeren waaruit helder moet blijken wat momenteel de belangrijkste beletsels zijn om de retail-

structuurvisie uit te voeren en de gestelde doelstellingen in 2020 te behalen. Vragen als ‘waarom is er geen vooruitgang geboekt en is de situatie zelfs verslechterd?’ moeten worden beantwoord.  

Mede op basis van de conclusies hieruit zal een voorstel worden uitgewerkt voor flankerend beleid en instrumentarium om de gestelde doelstellingen te realiseren (“uitvoeringsparagraaf”). 

 

Doorontwikkelen Toeristische Visie in relatie tot cultureel erfgoed en verblijfstoerisme 

Op 12 maart 2014 heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd met deelname aan het project VER van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Op 1 juli 2014 heeft Parkstad Limburg een 

beschikking van RCE ontvangen. In deze beschikking maakt RCE kenbaar dat het project “Toerisme, recreatie en cultureel erfgoed, van Parkstad Limburg binnen het programma Visie, Erfgoed en 

Ruimte (VER), van RCE zal worden ondersteund. Dit betekent naast inhoudelijke ondersteuning ook een bijdrage van € 30.000. Tijdens de bijeenkomst van de bestuurscommissie van 4 september 

is aandacht gevraagd voor de doorontwikkeling van de Via Belgica. Een combinatie van verschillende initiatieven ligt voor de hand. Op 19 januari 2015 heeft een eerste afstemming tussen RCE, 

VVV Zuid Limburg, Provincie Limburg en Parkstad Limburg plaatsgevonden. 
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Uitwerking strategische visie Toerisme in grensoverschrijdende samenwerking als vervolg op Tiger 

Steeds meer wordt beseft dat het toeristisch product van Zuid Limburg uit drie elkaar aanvullende en ondersteunende deelproducten bestaat: Maastricht, het Heuvelland en Parkstad Limburg. 

Met name het aanbod vanuit Parkstad Limburg behoeft versterking van de onderling samenhangende zichtbaarheid.  

De verschillende bestemmingen in Parkstad Limburg kunnen samen één herkenbaar aanbod vormen, Een aanbod dat rechtvaardigt om een meerdaags verblijf in Parkstad Limburg te boeken. Om 

meer buitenlandse toeristen naar Zuid Limburg, met name Parkstad Limburg, te verleiden is het belangrijk dat het toeristisch aanbod ook wordt waargenomen (Awareness).  

Om de zichtbaarheid te vergroten heeft de bestuurscommissie besloten om het programma Dit Is Parkstad Limburg (DIPL) te continueren. Daarnaast is besloten om een tweedaagse workshop 

(Charrette Entree Parkstad) te gebruiken om via de ringweg het Leisureaanbod te communiceren (zie ook onder programmering). 

 

BIHTS 

De afgifte van de basisvouchers tot ultimo 2014 (33 basis (prognose 50), 2 plus (prognose 2á3)  en 1 x-plus (prognose 1)) loopt achter bij de prognose uit december 2012. Het bedrijfsleven (MKB) 

uit Parkstad Limburg is met name nog onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden van de ontwikkelingen op het gebied van gebouw gebonden technische innovaties in combinatie met de 

basisvoucher. In de komende jaren zal versterkt ingezet worden op het stimuleren van het MKB in Parkstad Limburg. In 2015 zal de voucherregeling volgens afspraak geëvalueerd worden 

In 2014 is onderzocht in hoeverre de bijdrage aan LED (deels) verrekend kan worden met de gemeentelijke / Parkstad-Limburg bijdrage aan BIHTS (€ 4 miljoen). In december 2014 is 

overeenstemming bereikt over de wijze waarop de middelen verrekend worden. De consequenties zullen in 2015 nader worden uitgewerkt. 

 

Programmering 

Programmatische doorvertaling van PALET in relatie tot BIHTS 

In 2013/2014 is gebruik gemaakt van de expertise die binnen Zuyd aanwezig is. In een coöperatie tussen WUR, Zuyd, NEBER en HNS-Landschapsarchitecten is een ambitiedocument opgesteld. 

Eerste aanzetten om te komen tot een programmatische doorvertaling zijn gemaakt. 

 

Leisure / Toerisme 

In samenspraak met de betrokken gemeentes zal het ingezette beleid om te komen tot sterke rode en groene clusters worden voortgezet. In 2014 zijn de volgende bijdragen verstrekt aan: 

 de gemeente Simpelveld voor de ontwikkeling van het toeristisch cluster ontvangen. In samenwerking met de Dienst Landelijke Gebieden (DLG) is een zogenaamde schetsschuit georganiseerd. 

Meer dan 50 personen van verschillende bedrijven en instellingen hebben aan deze schetsschuit deelgenomen. 

 de gemeente Voerendaal voor de Toeristische visie die in opdracht door ZKA is uitgewerkt. 

 de gemeente Kerkrade voor de uitwerking van de historische driehoek Baalsbruggen. 

 de gemeente Nuth voor het opstellen van een nota “Paardensport” 

In 2014 is ook extern een opdracht verstrekt voor het uitwerken van de “Leisurering”. Hiervoor is  op 30 en 31 oktober een Charrette georganiseerd. 

 

Cultureel erfgoed en toerisme  

Zie onder beleid 

 

Instrumentontwikkeling 

Starters 

In 2013/2014 is diverse malen met de stichting Starterscentrum van gedachten gewisseld over de vraag op welke wijze de Stichting de werkzaamheden kan/zal continueren. In 2015 zullen de 

gesprekken worden gecontinueerd.  

In 2014 is met de incubator-e (Stichting Power Team) gesproken over de vraag hoe de werkzaamheden van de incubator geïntegreerd kunnen worden in BIHTS. In 2015 wordt dit in samenhang 

met BIHTS (zie hieronder) verder opgepakt.  
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BIHTS 

In 2014 is de discussie gevoerd over een effectieve inzet van middelen ten behoeve van BIHTS. Op 12 december 2014 heeft de bestuurscommissie besloten dat de verschillende onderdelen 

geïntegreerd zullen worden aangestuurd. Hiertoe zal ook een directeur-bestuurder worden geworven. De integratie en aansturing zullen plaatsvinden binnen de bestaande budgettaire ruimte. 

Met de Provincie heeft ambtelijk afstemming plaatsgevonden. In 2015 zal een en ander geëffectueerd worden. 

 

Toerisme 

In februari 2014 is aan  VVV Zuid Limburg een bijdrage verstrekt voor het monitoren van de toeristische bestedingen in Parkstad Limburg. Samen met VVV Zuid Limburg zal een systeem opgezet 

worden om nog beter inzicht te krijgen in de bestedingen uitgesplitst naar Nederlandse en Buitenlandse toeristen. 

 

Monitoring 

Retailontwikkeling 

Besloten is de monitoring uit te werken bij de “bestuursopdracht Retail” in 2015 

 

BIHTS  

Medio 2014 is gestart met de mid-term review. Alle betrokken delen de opvatting dat gekomen moet worden tot één eenduidige aansturing van alle onderdelen. Voorstellen daartoe worden 

uitgewerkt.  

 

Regionale initiatieven 

Het blijft tot de kerntaken van Parkstad behoren om de financiële afspraken voor de regionale initiatieven te beheren en te monitoren. In dat kader zijn in 2014 de bijdragen van de gemeenten 

geïnd en doorgegeven aan de betrokken organisaties.  

 Gemeente BTM Routebureau 
Vestigingen-

register 
VVV Starterscentrum 

Uitvoeringsprogramma 

Toerisme 
Totaal  

Brunssum 13.330 2.232 5.800 44.609 11.053 2.519 79.543 

Heerlen 38.610 8.918 17.000 175.838 33.718 9.353 283.437 

Kerkrade 21.560 4.344 8.800 132.962 17.935 4.678 190.279 

Landgraaf 13.230 5.675 7.300 195.824 14.408 5.510 241.947 

Nuth 7.080 1.043 5.200 19.288 5.887 1.067 39.565 

Onderbanken 620 600 2.400 11.162 3.005 683 18.470 

Simpelveld 1.610 1.171 2.900 22.426 4.152 1.214 33.473 

Voerendaal 1.960 907 3.700 16.405 4.794 1.042 28.808 

Totale inkomsten  98.000 24.890 53.100 618.514 94.952 26.066 915.522 

Uitbetaalde bedragen  98.000 24.768 52.147 618.511 94.950 3.400 891.776 

Verschil  0  + 122  + 953 -3 2 + 22.666 23.746 

 

Het verschil tussen de bijdragen van de gemeenten en de uitbetaalde subsidiebedragen zijn het gevolg van afrondingsverschillen. Deze vallen in het resultaat van Parkstad, met uitzondering van 

het uitvoeringsprogramma toerisme. Onder de noemer van regionale initiatieven binnen het uitvoeringsprogramma toerisme is een bedrag van € 22.666 minder uitgegeven dan is ontvangen. 

Alleen de bijdrage aan de OV-toerpas is ten laste gebracht van de Regionale Initiatieven. Het niet bestede deel is als verplichting opgenomen op de balans. Het betreft hier immers gelden van 

derden met een bestedingsplicht. Deze middelen blijven daardoor beschikbaar in 2015. 
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2.5.3. Budgetten 

Op 1 oktober 2014 is aan de bestuurscommissie economie en toerisme een werkbudget toegewezen van € 425.000. In 2014 is hierop een beslag gelegd van € 253.000 voor de volgende projecten: 

Project 
Toegewezen middelen door 

bestuurscommissie 

Detailhandel / Retailstructuurvisie                 100.000 

Regionale aanpak leegstand 20.000 

Staatssteun toets Lysias 4.000 

Quick scan verblijfsrecreatie 10.000 

Advisering BTM 3.000 

Bestedingsonderzoek Zuid-Limburg 8.000 

Ruimt.plan Baalsbruggen en omgeving 15.000 

Charette Parkstad 35.000 

Menukaart Simpelveld 5.000 

Doorontwikkeling Entree Parkstad (Uitwerking Charette) 15.000 

Dit is Parkstad 13.000 

Onderzoek Leisure Historische Driehoek (Kerkrade) 5.000 

Projectplan paardensport Nuth 5.000 

Bijdrage IBA Woonboulevard 5.000 

Bestuursconferentie Detailhandel 10.000 

Totaal 253.000 

Vrijval NTB bedrag (balans 2013) 12.000 

Geplande inzet reserve toerisme (Bestuursrapportage 2014 15.000 

Netto bedrag ten laste van werkbudget  226.000 

Werkbudget bestuurscommissie 425.000 

Storting in reserve werkbudget 2014-2015 199.000 

 

Op de balans stond sinds 2011 een post van € 12.000 als verplichting opgenomen in het kader van het uitvoeringsprogramma toerisme. Deze post is vrijgevallen in 2014. In de begroting was 

bovendien rekening gehouden met een bijdrage van € 15.000 vanuit de reserve toerisme voor activiteiten in 2014. Door de beschikbaarheid van deze middelen is het beroep in 2014 op het 

werkbudget van de bestuurscommissie € 226.000 in plaats van € 253.000. Een bedrag van € 199.000 kan daardoor via de reserve overgeheveld worden voor bestemming in 2015.  
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Vanuit het regiofonds zijn nog de volgende restantmiddelen beschikbaar voor de uitvoering van BIHTS. Het laatste jaar waarin een financiële bijdrage zal worden verstrekt is 2017.  

Project 

Beschikbare 

projectmiddelen 

per 31-12-2013 

Inkomsten / 

Toekenningen 

2014 

Uitgaven / 

Verplichtingen 

2014 

Beschikbare 

projectmiddelen 

per 31-12-2014 

BIHTS            3.900.000       1.288.000      2.612.000                          

Vouchers (in regiofonds) 350.000 236.000 125.000 461.000 

Totaal  4.250.000 486.000 1.659.000 3.073.000 

2.5.4. Overgedragen en afgebouwde taken 

De volgende activiteiten zijn in 2014 stopgezet of overgedragen, omdat ze niet langer tot de kernactiviteiten worden gerekend: 

 Nieuwe energie. 

Regionale initiatieven binnen het thema nieuwe energie zullen beleidsmatig een blijvend aandachtsveld van Parkstad Limburg zijn om te komen tot een effectieve en efficiënte inzet van 

middelen. Dit in afstemming met de gemeente Heerlen als trekker. De uitwerking in projecten zal primair bij de gemeenten en derde partijen liggen.  

Voor een aantal projecten in het kader van de Regiodialoog geldt, dat Parkstad daaraan heeft bijgedragen en dat deze worden gemonitord, zolang de projecten niet zijn afgerond. Daarbij 

dienen ook de projecten financieel te worden afgerond en definitieve beschikkingen te worden opgesteld. Per ultimo 2014 ging het om de volgende projecten met daarbij de nog in de 

financiële administratie opgenomen verplichtingen:  

Project 
Inkomsten / Toekenningen  2014 

via Parkstad 
Uitgaven / Verplichtingen 

2014 
Beschikbare projectmiddelen 

per 31-12-2014 

Duurzaamheidswinkel                    330.000 165.000                             165.000 
 Bijdrage Parkstad 130.000   

 Bijdrage Provincie 200.000   

Continium  500.000 250.000 250.000 
 Bijdrage Parkstad 250.000   
 Bijdrage Provincie 250.000   

Modlar test woningen  150.000 135.000 15.000 
 Bijdrage Parkstad 75.000   
 Bijdrage Provincie 75.000   

Zonnepanelen 125.000 25.000 100.000 
 Bijdrage Provincie 125.000   

Totaal 1.105.000 575.000 530.000 

 

 Interreg IV-A-project TIGER. 

De afhandeling en monitoring van de afgegeven beschikkingen zal via Parkstad Limburg verlopen tot dat anders besloten wordt. 

 

 Werkgelegenheidsfonds 

Na ambtelijk overleg met het secretariaat van het portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt heeft het Dagelijks Bestuur op 15 oktober ingestemd met de overdracht van het 

Werkgelegenheidsfonds aan de gemeente Heerlen inclusief lopende dossiers en archiefstukken. Het voorzitterschap van de portefeuillehouders Arbeidsmarkt ligt immers bij de gemeente 

Heerlen en de gemeente Heerlen treedt ook op als trekker van dit thema. Om die reden is – na ambtelijk overleg met het secretariaat van het portefeuillehouders overleg Arbeidsmarkt - 

ervoor gekozen het beheer van het fonds over te dragen aan Heerlen. Deze overdracht wordt in 2015 geëffectueerd. 
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2.6 Financieel overzicht programma kerntaken  

In de begroting 2014 is voor het programma kerntaken oorspronkelijk een budget opgenomen van € 2.660.000 (zie volgende pagina). Dit bedrag bestond uit: 

o Een onverdeeld activiteitenbudget van € 300.000. 

o Een bedrag van €1.445.000 voor verplichtingen uit voorgaande jaren, waarvan € 1.395.000 voor het verplichtingen in het Regiofonds (BIHTS, Oostflank Brunssum en Smart Service Hub) en AG 

Charlemagne (€ 50.000). 

o Een bedrag van € 915.000 voor regionale Initiatieven.  

 

In de begrotingswijziging bij de bestuursrapportage (1 oktober 2014) is het besluit verwerkt waarbij de nog niet concreet toegewezen middelen uit het Regiofonds, de nog niet bestemde middelen 

uit de bestemmingsreserves en het onverdeelde activiteitenbudget zijn verdeeld en als werkbudgetten aan de bestuurscommissies en het dagelijks bestuur zijn toegewezen.  

In de jaarrekening zijn de verplichtingen die de bestuurscommissies en het dagelijks bestuur ten laste van de werkbudgetten zijn aangegaan verwerkt. Het nog niet bestede deel is gestort in de 

respectievelijke reserves conform het hiervoor genoemde besluit van 1 oktober. In de hieraan voorafgaande paragrafen zijn de bestedingen in 2014 ten laste van de werkbudgetten gespecificeerd.  

 

In 2014 is er een apart deelbudget opgenomen voor verplichtingen / activiteiten voortvloeiend uit beleid voorgaande jaren. Tot deze post behoren de storting in het Regiofonds om bestaande 

verplichtingen af te dekken, de storting in de reserve Buitenring, de bijdrage aan AG Charlemagne (die wordt gedekt uit de reserve). Via de bestuursrapportage is hieraan toegevoegd de besteding 

van de middelen van de provincie voor nieuwe energie ( cofinanciering € 650.000), toegekend op basis van de Regiodialoog. In paragraaf 2.7 is dit onderdeel toegelicht en wordt ook ingegaan op 

de stand van het Regiofonds. 

 

Noch in de begroting noch in de bestuursrapportage is een bedrag voor de BDU opgenomen. Hiervoor waren op dat moment nog geen beschikkingen ontvangen. Inmiddels is een bedrag van € 

1.457.000 beschikt. Dit verklaart de toename van de baten en de lasten op het onderdeel budgettair neutrale activiteiten. In de begroting waren alleen de regionale initiatieven geraamd. 
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Programma Kerntaken  Begroting  
Begrotings-

wijziging Burap  
Begroting na 

wijziging  
Jaarrekening  

Verschil t.o.v. 
gewijzigde begroting  

Lasten            

 Werkbudget voor projecten en activiteiten DB 300 -175 125 0 125  

 Werkbudget commissie Ruimte   425 425 0 425  

 Werkbudget commissie Mobiliteit   150 150 40 110  

 Werkbudget commissie Wonen   425 425 156 269  

 Werkbudget commissie Economie en Toerisme   425 425 241 184 

 Budget specifieke bestemmingen Dagelijks Bestuur    227 227 218 9  

 Verplichtingen / Activiteiten voortvloeiend uit beleid voorgaande jaren  1.445 -114 1.331 1.352 -21  

 Budgettair neutrale activiteiten  915  915 2.372 -1.457  

Totale lasten  2.660 1.363 4.023 4.379 -356  

Baten          

 Bijdragen Provincie    650 650 650 0  

 Bijdragen derden    37 37 86 49  

 Budgettair neutrale activiteiten  915   915 2.372 1.457  

Totale baten  915 687 1.602 3.108 1.506  

            

Exploitatieresultaat (=baten – lasten) -1.745 -676 -2.421 -1.271 1.150  

Storting in reserves            

 reserve Buitenring 400  400 400 0  

 reserve werkbudget voor projecten en activiteiten DB      178 -178  

 reserve werkbudget commissie Ruimte      425 -425  

 reserve werkbudget commissie Mobiliteit      110 -110  

 reserve werkbudget commissie Wonen      269 -269  

 reserve werkbudget commissie Economie en Toerisme      199 -199  

 reserve Städte region Aachen    25 25  25  

Totaal storting reserves 400 25 425 1.581 -1.156  

Onttrekking aan reserves            

 reserve Städte region Aachen  50  50 38 -12  

 reserve communicatie   45 45 45 0  

 reserve procesgelden herstructurering   55 55 55 0  

 reserve werkgelegenheidsfonds   260 260 308 48  

 reserve toerisme    126 126 126 0  

 Bestemming resultaat 2013    215 215 189 -26  

Totaal onttrekking reserves  50 701 751 761 10  

           

Begrotingsresultaat  -2.095 0 -2.095 -2.091 4  

Per saldo is er een overschot op het programma kerntaken van € 4.000. Dit is het saldo van enkele kleine mee- en tegenvallers in de begrotingsuitvoering. Dit bedrag is onderdeel van de 

resultaatbestemming 2014.  

In oktober 2014 is besloten ook de saldi van een aantal bestemmingsreserves (communicatie, procesgelden herstructurering en toerisme) als bijdragen aan de werkbudgetten in te zetten. De saldi 

van deze bestemmingsreserves zijn dan ook per ultimo 2014 nihil en de reserves zullen worden opgeheven.  
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2.7  Verplichtingen voorgaande jaren / Regiofonds 

2.7.1 Financieel overzicht verplichtingen voorgaande jaren 

In de begroting 2014 zijn bedragen opgenomen voor overlopende verplichtingen uit voorgaande jaren. In de begroting 2014 was een bedrag opgenomen van € 1.795.000, bestaande uit een 

storting in het regiofonds, een budget voor AG Charlemagne en de storting in de reserve Buitenring. Via de bestuursrapportage zijn daaraan toegevoegd de verplichtingen uit hoofde van de 

afspraken in het kader van de Regiodialoog en de bijdragen uit het werkgelegenheidsfonds. In dit onderdeel worden deze elementen toegelicht. De storting in de reserve Buitenring behoeft geen 

verdere toelichting, aangezien begroting en jaarrekening volledig overeenstemmen. 

   

Verplichtingen voortvloeiend uit beleid voorgaande jaren Begroting Bestuursrapportage Jaarrekening  Onder- / Overschrijding 

Regiofonds 1.395 3563 356  

AG Charlemagne 50 50 38 12 

Projecten nieuwe energie  650 650  

Projecten werkgelegenheidsfonds  260 308  -48 

Uitvoeringsprogramma toerisme (excl. bijdragen Regionale Initiatieven)  15  15 

Totale lasten 1.445 1.331 1.352 -21 

Onttrekking reserve AG Charlemagne 50 50 38 -12 

Bestemming resultaat 2013 (Modlar testwoningen)  75 75  

Bijdrage provincie  650 650  

Onttrekking werkgelegenheidsfonds  260 308 +48 

Onttrekking reserve toerisme  15  -15 

Totaal dekking 50 1.050 1.076 26 

Saldo 1.3954 281 281 0 

 

2.7.2  Regiofonds 

In de periode van het Pact van Parkstad (2010-2013) is een deel van de regiobijdragen van de gemeenten gestort in het Regiofonds. Totaal ging het in deze periode om een bedrag van € 14,3 

miljoen. Aangezien er in 2013 nog meerjarige verplichtingen zijn aangegaan voor de periode na 2013 (BIHTS, Oostflank Brunssum en Smart Service HUB.) wordt er in de periode 2014-2016 nog een 

bedrag aan toegevoegd van € 3,8 miljoen. De middelen die via de voorziening Regiofonds totaal beschikbaar zijn gesteld komen daardoor uit op € 18,1 miljoen. 

Op 31 december 2013 was een bedrag van € 14,2 miljoen (van het op dat moment beschikbare bedrag van € 14,3 miljoen) op basis van verdeelbesluiten van de Parkstadraad toebedeeld aan 

aandachtsvelden. Een bedrag van € 129.000 was nog vrij besteedbaar.  

Van de € 14,2 miljoen was in december 2013 een bedrag van € 11,9 miljoen door het Parkstadbestuur concreet toegekend aan projecten. Over een bedrag van € 2,3 miljoen moesten nog 

definitieve besluiten door het Parkstadbestuur worden genomen. Hierop besloot de Parkstadraad in december 2013 de bestedingsperiode van de per ultimo 2013 resterende budgetten voor de 

aandachtsvelden uit de verdeelbesluiten 2013 te verlengen tot en met 2014.  

                                                      
3 Dit is het gevolg van een verlaging van € 1.114.000 ten opzichte van de begroting in verband met de vorming van de werkbudgetten en een toevoeging van € 75.000 voor Modlar testwoningen.  
4 Exclusief storting Buitenring van € 400.000 
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In tabel 2.1  is een overzicht opgenomen van de nog beschikbare restant middelen 2013. In de tabel zijn daar aan toegevoegd de voor 2014 via de begroting beschikbaar gestelde middelen (€ 1,4 

miljoen) en de door het Parkstadbestuur in 2014 toegekende c.q. uitbetaalde projectbijdragen in 2014 (€ 1,7 miljoen).  

 

Tabel 2.1 Overzicht middelen en toekenningen Regiofonds 2014 (bedragen x € 1.000) 

Aandachtsvelden / Projecten  

Restant 

middelen per  

31-12-2013  

Middelen 
begroting 2014 

Totaal 
beschikbaar 

2014 

Toegekend in 
2014  

Restant  

Economische structuurversterking 1.510 1.395 2.905 1.503 1.402 

► Campus Avantis & Nieuwe energie: BIHTS      

 BIHTS  574 574 574 0 

 Voucherregeling (vouchers + uitvoering) 3505 236 586 125 461 

► Gebiedsontwikkeling ParkstadRing 

 Integrale gebiedsontwikkeling 
 

 
 

 
 

 Oostflank Brunssum   500 500 500 0 

 Projecten 650  650 250 400 

 Continium    250  

 Financieel administratieve dienstverlening: Smart Service HUB  85 85 85 0 

► Grensoverschrijdend openbaar vervoer: RoCK 360  360  360 

► Parkstad Centrum 150  150 -31 181 

 Royal: op basis van definitieve afrekening terugontvangen bedrag    -31  

Herstructurering  481  481 155 326 

►  Herstructurering woongebieden: Projecten      

 Projecten  481  481 155 326 

 Duurzaamheidswinkel    130  

 Energiesprong      25  

Verbindende en overkoepelende activiteiten  171  171  171 

►  Procesgelden / Voorbereidingskosten  109  109  109 

►  IBA voorbereidingskosten  62  62  62 

Onverdeelde middelen  129  129  129 

►  Jaarplan 2013     6      6  6 

►  Resultaatbestemming 2012 123  123  123 

Totaal  2.291 1.395 3.686 1.668 2.028 

 

  

                                                      
5 Dit bedrag bestaat uit de nog niet bestede middelen uit 2012 (€ 241.000) en 2013 (€ 109.000). In het jaarverslag 2013 zijn de restant middelen niet in de tabel opgenomen.  
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Bij het instellen en voeden van de werkbudgetten 2014-2015 is onder andere gebruik gemaakt van de restant middelen uit het Regiofonds. Voor het Regiofonds hield dit in, dat van de restant 

middelen van € 2.028.000 een bedrag van € 1.114.000 is  overgeheveld naar de werkbudgetten. Dit is via de 1e begrotingswijziging 2014 verwerkt. In tabel 2.2 is het effect daarvan op het 

regiofonds inzichtelijk gemaakt. Het resterende deel (€ 914.000) is binnen het Regiofonds beschikbaar gebleven voor de financiële afwikkeling voor de gehonoreerde projecten. Dit bedrag wordt in 

2015 en 2016 nog aangevuld met € 2.370.000. Daarmee kan worden voldaan aan alle lopende verplichtingen.  

 

Tabel 2.2 Effect bestemming restant middelen regiofonds ten behoeve van werkbudgetten (bedragen x € 1.000)  

Aandachtsvelden / Projecten  Restant  
Overgeheveld 

als werkbudget  

Restant 

Projectgeld binnen 

Regiofonds  

Verplichtingen 

2015-2016 

Economische structuurversterking 1.402 550 852 2.370 

► Campus Avantis & Nieuwe energie: BIHTS     

 BIHTS 0   1.046 

 Voucherregeling (vouchers + uitvoering) 461  461 324 

► Gebiedsontwikkeling ParkstadRing 

 Integrale gebiedsontwikkeling 

  
 

 

 Oostflank Brunssum  0   1.000 

 Projecten 400 400   

 Continium     

 Financieel administratieve dienstverlening: Smart Service HUB 0    

► Grensoverschrijdend openbaar vervoer: RoCK 360  360  

► Parkstad Centrum 181 150 31  

Herstructurering  326 326 0  

►  Herstructurering woongebieden: Projecten     

 Projecten  326 326   

 Duurzaamheidswinkel     

 Energiesprong     

Verbindende en overkoepelende activiteiten  171 109 62  

►  Procesgelden / Voorbereidingskosten  109 109   

►  IBA      

 Voorbereidingskosten  62  62  

Onverdeelde middelen  129 129 0  

►  Jaarplan 2013 6 6   

►  Resultaatbestemming 2012 123 123   

Totaal  2.028 1.1146 914 2.370 

                                                      
6 Via de bestuursrapportage is de storting in het regiofonds verlaagd met netto € 1.039.000. Dit is het saldo van een verlaging van € 1.114.000 in verband met de overheveling van de restant 

middelen naar de werkbudgetten en een toevoeging van € 75.000 aan nieuwe energie (Modlar testwoningen) in het kader van de bestemming van het rekeningresultaat 2013.   
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In de jaarrekening 2014 bedraagt het saldo van de voorziening regiofonds € 368.000, terwijl het saldo volgens tabel 2.2 € 914.000 is. Dit verschil van € 546.000 wordt veroorzaakt doordat de 

verplichting voor BIHTS (€ 1.046.000)  in de jaarrekening al volledig is overgeboekt naar een speciale projectrekening. Van de verplichting voor de Oostflank moet nog een bedrag van € 500.000 

worden overgeboekt naar de projectrekening. 

 

Op dit moment wordt een positief eindsaldo in 2017 voorzien van € 31.000, doordat in 2014 bleek dat de bijdrage aan Royal uiteindelijk € 31.000 lager was dan voorzien.  Dit saldo zal worden 

bestemd bij de afronding van het regiofonds in 2017.  

 

2.7.3  Arbeitsgemeinschaft  Charlemagne Grensregio 

De Charlemagne Grensregio heeft tot doel de gemeenschappelijke economische ruimte met name op het vlak van arbeid, economie en infrastructuur verder te ontwikkelen in het gebied van de 

samenwerkende partners: de Stadt Aachen, de Städteregion Aachen, Parkstad Limburg, de gemeenten Heerlen en Vaals en de Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens. In dit kader hebben in 

2014 weer een aantal samenwerkingsactiviteiten en projecten plaatsgevonden.  

 

In 2014 zijn twee Charlemagne Ondernemersbijeenkomsten gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten wordt het bedrijfsleven, met name het MKB, geïnformeerd over specifieke ontwikkelingen en 

mogelijkheden in de Charlemagne Grensregio.  

Tijdens het Charlemagne Detailhandelforum komen beleidsmakers en deskundigen op het gebied van groot- en detailhandel bij elkaar om informatie en kennis uit te wisselen en indien nodig af te 

stemmen over actuele ontwikkelingen in de regio. Op 24 september 2014 is levendig gediscussieerd over de ervaringen rond het thema  ontwikkeling van en leegstand in binnensteden. Zowel de 

ondernemersbijeenkomsten als het detailhandelforum zijn zeer goed bezocht met een bezoekersaantal van in totaal ongeveer  170 personen.  

 

Charlemagne Grensregio heeft ook in 2014 weer deelgenomen aan de Nacht der Unternehmen, de grootste banenmarkt in de regio met meer dan 2000 bezoekers en 80 stands. Studenten 

bezoeken dit evenement op zoek naar een bij hun studie passende job en ondernemingen presenteren zich met als doel werknemers met de juiste kwalificaties voor hun bedrijf te vinden. In 2014 

hebben voor de tweede keer op rij een aantal Nederlandse bedrijven en voor de eerste keer een aantal Belgische bedrijven acte de présence gegeven.  

 

In 2014 heeft Charlemagne Grensregio deelgenomen aan beurzen en evenementen zoals de Provada in Amsterdam en de Newcomer Days in Aken. Voor beurzen als de Provada en de Expo Real 

München is de brochure To move, work and trade cross border ontwikkeld die investeerders in één oogopslag een overzicht geeft van  investeringsmogelijkheden in de Charlemagne Grensregio.  

Ook is gewerkt aan diverse PR-materiaal zoals de Evenementenkalender die voor de derde keer op rij is uitgegeven.  

 

Tijdens de Week van de Mobiliteit die in 2014 is georganiseerd vindt een uitwisseling van beleidsmakers plaats die leidt tot grensoverschrijdend contact tussen beleidsmakers en bijdraagt aan een 

beter informatie-uitwisseling over (politieke) ontwikkelingen.  

 

Het project Studentenhuisvesting Aken is in 2014 gecontinueerd. Binnen dit project worden studenten gestimuleerd om ook in de omgeving van Aken naar woonruimte te zoeken. Charlemagne 

Grensregio ondersteunt dit onder meer met de flyer Studeren in Aken – wonen in Nederland die in 2014 is geupdated 

 

Scholieren van SVOPL hebben  in 2014 de Beurs voor Beroep en Studie ZAB in Aken bezocht met als doel om na een gedegen voorbereiding op school informatie te verkrijgen over opleidingen en 

beroepen in Duitsland. Ook hier heeft Charlemagne Grensregio ondersteuning verleend. 

                                                      

 



 35 

 

2.7.4. Projecten nieuwe energie  

Op basis van de afspraken in het kader van de Regiodialoog in november 2013 is door de provincie aan Parkstad als cofinanciering voor projecten een bedrag toegekend van € 650.000. De 

cofinanciering is voor een deel gevonden binnen de Parkstadbegroting (€ 455.000) en voor een deel wordt deze gerealiseerd door de gemeenten (€ 195.000). De provinciale bijdrage is als volgt 

opgebouwd: 

 Duurzaamheidswinkel: € 200.000 (cofinanciering Parkstad € 130.000 (verdeelbesluit); cofinanciering  Heerlen € 70.000) 

 Zonnepanelen: € 125.000 (cofinanciering gemeenten € 125.000) 

 Continium energietuin: € 250.000 (cofinanciering Parkstad € 250.000 (verdeelbesluit)) 

 Modlar testwoningen: €   75.000 (cofinanciering Parkstad € 75.000 (resultaatbestemming 2013)) 

2.7.5 Werkgelegenheidsfonds 

In 2014 zijn aan de volgende projecten – op basis van eerdere besluiten –bijdragen verstrekt ten laste van het werkgelegenheidsfonds. 

Project Bedrag 

Grensinformatiepunt 50.000 

Bijdrage Nedcar 159.000 

Neimed 49.000 

Werkgeversnetwerken 50.000 

Totaal  308.000 

 

Het saldo van de reserve bedraagt nog € 345.000. In 2014 is besloten de reserve en de afhandeling van de afwikkeling van de eerder gedane toezeggingen over te dragen aan de gemeente 

Heerlen. 
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3. Programma Gemeenschappelijke Diensten 

3.1  BAG-GEO 

Het overgangsjaar 2014 en besluitvorming over toekomst 

Met het vertrek van de taken op het gebied van de heffing en inning van belastingen en het waarderen van onroerende zaken, bleven de taken die de GBRD vervulde op het gebied van de BAG-

GEO achter. Hiervoor is voor 2014 een overgangsbegroting opgemaakt die niet los gezien kan worden van de totale ontvlechting van beide onderdelen en die integraal onderdeel heeft uitgemaakt 

van de totale besluitvorming bij zowel Parkstad als bij de raden van de individuele gemeenten. De realisatie op het onderdeel BAG-Geo (Gegevenshuis) is geheel conform de prognose in de 

begroting. 

 

Daar het onderdeel BAG-GEO als uitvoeringsorganisatie niet past in de hernieuwde Parkstadorganisatie is het overgangsjaar 2014 gebruikt om de richting te bepalen en  besluitvorming te 

realiseren over de toekomstige positionering van dit onderdeel. Tot het moment van definitieve besluitvorming blijft het onderdeel BAG-GEO als aparte uitvoeringsorganisatie integraal deel uit 

maken van de (nieuwe) GR Stadsregio Parkstad en de Parkstadorganisatie. 

Voor het bepalen van de toekomst van BAG-GEO is in eerste instantie, samen met de PNA-groep, een visiedocument opgesteld, waaruit bleek dat een dergelijke uitvoeringsorganisatie veel 

potentieel zou kunnen hebben. Dit was voor het Dagelijks Bestuur aanleiding om opdracht te geven om samen met de Parkstadgemeenten via een businesscase de toekomstige mogelijkheden 

nader in beeld te brengen als basis voor besluitvorming over de toekomstige positionering van BAG-GEO. Bij de verdeling van de portefeuilles in het Dagelijks Bestuur is een aparte 

portefeuillehouder BAG-GEO benoemd. 

Onder voorzitterschap van de portefeuillehouder BAG-GEO is een projectorganisatie gevormd met als werknaam “Het Gegevenshuis” met een stuurgroep waarin de portefeuillehouders van alle 

Parkstadgemeenten participeren. Er is een projectteam ingesteld en er zijn werkgroepen gevormd met ambtelijk deskundigen van de deelnemende gemeenten.  

 

Het resultaat van de projectorganisatie is een businesscase met als conclusie dat er veel potentie in dit organisatieonderdeel zit. Geadviseerd wordt hierbij over te gaan tot oprichting van een 

aparte, niet meer aan enkel het grondgebied van Parkstad gebonden, Gemeenschappelijke Regeling. De strategische agenda van deze nieuwe GR dient gestoeld te zijn op twee pijlers: groei en 

innovatie. Groei door toetreding van gemeenten of andere overheidsorganisaties buiten Parkstad, door nog meer producten en diensten te beleggen door de huidige gemeenten en door nieuwe 

producten en diensten te ontwikkelen. Dit laatste raakt ook de pijler innovatie en voor het oppakken daarvoor wordt de relatie gelegd naar de Smart Services Hub. 

 

De stuurgroep heeft in oktober 2014 de businesscase met bijlagen opgeleverd en het Dagelijks Bestuur heeft de businesscase in november 2014 vastgesteld en deze gezonden naar alle 

deelnemende gemeenten met het advies om op basis van deze stukken te besluiten tot oprichting van de GR “Het Gegevenshuis”. Inmiddels hebben alle 8 gemeenten het advies overgenomen en 

of conform besloten dan wel in besluitvorming gebracht. Verwacht wordt dat in mei 2015 tot formele oprichting van de GR kan worden overgegaan. 

Alsdan, zal het hele organisatieonderdeel BAG-Geo ontvlecht worden van de Parkstadorganisatie, zowel in personele zin, in bedrijfsvoering- en in financiële zin. Alsdan zal ook wijziging van de 

Parkstadbegroting aan de orde zijn. 

 

BGT 

Naast het proces van toekomstvisie en toekomstige positionering en het “open houden van de winkel” speelt de komst van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Alle gemeenten zijn 

verplicht om de huidige Grootschalige Basiskaart Nederland (de GBKN) om te bouwen naar de BGT en de BGT uiterlijk in december 2015 aan te sluiten op de Landelijke Voorziening. Los van de 

hiervoor genoemde besluitvorming omtrent de toekomst van BAG-GEO waren de gemeenten verplicht een besluit te nemen over de organisatie van het implementeren en beheren van de BGT.  

Inmiddels hebben alle  Parkstadgemeenten besloten de implementatie en het beheer bij de GBRD/BAG-Geo te beleggen. De GBRD heeft planningen betreffende de implementatie gemaakt per 

gemeente, heeft de projectplannen bij de SVB-BGT ingediend, heeft software gehuurd en ingericht. Inmiddels loopt het proces van de implementatie en de aansluiting op de landelijke voorziening 

per gemeente geheel conform planning met dien verstande dat door technische oorzaken bij de Landelijke Voorziening de feitelijke aansluiting vertraging heeft opgelopen waardoor de GBRD de 

GBKN voor de gemeenten langer dan gepland dient te beheren.  
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Hoewel het BGT-proces in principe losstaat van besluitvorming over de toekomst van BAG-GEO, ligt hier wel een belangrijke relatie om enerzijds de organisatie qua omvang voldoende robuust te 

maken en anderzijds invulling te kunnen geven aan één geïntegreerde vastgoed- en omgevingsregistratie. Deze elementen zijn ook medebepalend voor de groei- en innovatiepotentie. 

 

Huisvesting 

De GBRD is sinds haar bestaan gehuisvest aan het Emile Erensplein te Landgraaf.  Door de groei was de afdeling BAG-GEO tijdelijk gehuisvest in het door de gemeente Landgraaf gehuurde 

voormalige Rabobankgebouw in Landgraaf. In overleg met Landgraaf is de afdeling BAG-GEO in februari 2014 weer terug verhuisd naar het Emile Erensplein. 

 

3.2  Afbouw GBRD: belastingen/ WOZ 

In 2014 waren nog de nodige activiteiten nodig die samenhangen met de afbouw van de GBRD, het afhandelen van individuele beschikkingen in relatie tot het sociaal plan, het inrichten van de 

administratie, het realiseren van de geldstromen, de opmaak van overdraagbare dossier omtrent alle afspraken en financiële consequenties en uiteraard de realisatie van de afbouw van de 

personele frictie. Maar ook het in de lucht houden van de systemen en applicaties voor de afbouw van de oude belastingjaren, de regeling van autorisaties, de opmaak van de jaarrekening, het 

opmaken en inregelen van processen voor de permanente levering van gegevens uit de (basis)registraties, vergde nog de nodige inspanning.  

 

3.3  Rekenkamer 

In 2014 is de reserve Rekenkamer van € 8.000, die nog op de balans stond van Parkstad afgerekend. Daarmee is de financieel-administratieve relatie volledig beëindigd. 

 

3.4  Budget 

De kosten van BAG-GEO (en de doorberekening aan de gebruikers zijn 0,4 miljoen hoger dan begroot. Een van de oorzaken is de kosten die in 2014 zijn gemaakt voor het BGT Brunssum – 

Landgraaf. Hiertegenover is een nog te betalen bedrag opgenomen bij de baten. De baten zijn in 2014 via de begrotingswijziging verlaagd doordat in 2014 een bedrag van € 81.000 is terugbetaald 

aan de gemeenten als onderdeel van de resultaatbestemming 2013.  

De kosten (en ook de bijdragen van de gemeenten) verband houdende met GBRD zijn echter € 1,0 miljoen lager. De bijdragen aan BsGW lopen namelijk niet langer via GBRD, maar wordt direct 

tussen BsGW en de gemeenten verrekend. Hierdoor zijn zowel de baten als de lasten € 2,0 miljoen lager. Hier staat tegenover dat de opstart- en frictiekosten in 2014 € 1,0 miljoen hoger zijn dan 

begroot. Voor de bestrijding van de frictiekosten is over een periode van 4 jaar een bedrag beschikbaar van € 6,3 miljoen, dat begrotingstechnisch gelijkmatig is verdeeld over vier jaar. In 2014 is 

een meer dan evenredig deel uitgegeven. Dit wordt in de resterende drie jaren ingelopen. In de begroting 2014 is gewezen op dit risico van de tijdelijke – elkaar compenserende over- en 

onderschrijdingen.  

In lijn met het addendum bij de jaarrekening 2013 is de overschrijding gedekt door een vordering op de gemeenten, die wordt ingelost via de bijdragen in de komende drie jaren. Daardoor nemen 

voor dit bedrag ook de baten toe met € 1,0 miljoen. 

  



 38 

 

Programma Gemeenschappelijke diensten  Begroting  
Begrotings-

wijziging Burap  
Begroting na 

wijziging  
Jaarrekening  

Verschil ten opzichte 
van begroting  

Lasten         

 BAG / GEO Parkstad  1.470 34 1.504 1.865 -361 

 Opstart BsGW/Desintegratie GBRD 1.937 -852 1.085 1.585 -500  

 Tijdelijke kosten BsGW  415 415 956 -541  

 Bijdrage aan BsGW 2.143 -60 2.083 0 2.083  

 Rekenkamer    8 -8 

 Totaal exploitatielasten  5.550 -463 5.087 4.414 673 

Baten          

 BAG / GEO Parkstad  1.470 -81 1.389 1.841 452  

 Opstart BsGW/Desintegratie GBRD 1.937 -1.131 806  -806  

 Bijdrage tijdelijke kosten BsGW  694 694 2.461 1.767  

 Bijdrage aan BsGW 2.143 -60 2.083 0 -2.083  

Totale exploitatiebaten 5.550 -578 4.972 4.302 -670 

           

Exploitatieresultaat  0 -115 -115 - 112 3  

Storting in reserves           

 reserve egalisatie frictiekosten GBRD 61 61  61 

Totaal storting reserves 0 61 61 0 61  

Onttrekking aan reserves           

 Bestemming resultaat 2013   142 142 80 -62  

 reserve ICT GEO  34 34 27 -7  

 reserve Rekenkamer    8 8 

Totaal onttrekking reserves  0 176 176 116 -61 

           

Begrotingsresultaat 0 0 0 3 3 
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4. Programma Bestuur, Bedrijfsvoering en Regiobijdragen  

4.1  Budgetten en bijdragen gemeenten  

In de begroting 2015 is voor dit programma kerntaken oorspronkelijk een budget opgenomen van € 3.420.000. De specificatie daarvan is opgenomen in het financiële schema op de volgende 

pagina. 

In de bestuursrapportage is het budget verlaagd met € 442.000. Door het vertrek van medewerkers en de voorzitter in het licht van de transitie werd verwacht dat de loonkosten met ruim 

€ 400.000 zouden dalen. Ook op de kosten voor bedrijfsvoering werd bespaard (€ 66.000). 

Volgens de jaarrekening zijn de kosten € 141.000 hoger dan geraamd in de bestuursrapportage. Dit is volledig te verklaren uit het verschil in financieel-administratieve verantwoording tussen de 

gewijzigde begroting (bestuursrapportage) en de jaarrekening. In de bestuursrapportage zijn de opbrengsten van detachering in mindering gebracht op de loonkosten (netto verantwoording). In 

de jaarrekening is er sprake van een bruto verantwoording. Ten opzichte van de bestuursrapportage is er dan ook – ondanks de hogere lasten - sprake van een netto voordeel van € 88.000. Samen 

met het voordeel in de bestuursrapportage van € 28.000 is er op dit programma een besparing gerealiseerd € 116.000.  

 

De verlaging van de gemeentelijke bijdragen in de bestuursrapportage heeft ook een financiële technische achtergrond. In de jaarrekening 2013 is via een addendum een vordering opgenomen op 

de gemeenten van € 544.000 om aan de financiële verplichtingen van de vroegpensioen regelingen te kunnen voldoen. In 2014 is dit bedrag ten gunste van de balans gebracht, waarmee de 

vordering afgeboekt. Hier staat tegenover dat die opbrengsten in mindering zijn gebracht op de baten van dit programma.   
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Programma Bestuur, Bedrijfsvoering en Regiobijdragen  Begroting  
Begrotings-

wijziging Burap  
Begroting na 

wijziging  
Jaarrekening  

Verschil ten opzichte 
van begroting  

Lasten            

 Voorzitter  140 -86 54 55 -1  

 Kosten formatie   2.055 -322 1.733 1.885 -152  

 Bedrijfsvoering / PIOFAH  684 -66 618 590 28 

 Tijdelijke frictiekosten  200 32 232 243 -11  

 Financiering 341  341 342 -1  

 Incidentele lasten       4 -4  

Totale lasten  3.420 -442 2.978 3.119 -141  

Baten           

 Gemeentelijke bijdragen kerntaken en frictiekosten Regiobureau 4.933 -544 4.389 4.389 0  

 Dienstverlening GBRD / WOZL / IBA 241 -23 218 383 165  

 Financiering 155  155 210 55  

 Incidentele baten       9 9  

Totale baten  5.329 -567 4.762 4.991 229  

            

Exploitatieresultaat (=baten – lasten) 1.909 -125 1.784 1.872 88  

Storting in reserves            

 Egalisatie reserve frictiekosten    403 403 403 0  

Totaal storting reserves 0 403 403 403 0  

Onttrekking aan reserves            

 Reserve Buitenring 186  186 186 0  

 Reserve wachtgeldrisico voorzitter   296 296 296 0  

 Reserve organisatie ontwikkeling   107 107 107 0  

 Bestemming resultaat 2013    153 153 153 0  

Totaal onttrekking reserves  186 556 742 742 0  

          

Begrotingsresultaat (Exploitatieresultaat + Mutaties reserves) 2.095 28 2.123 2.211 88  

 

Ten opzichte van de bestuursrapportage is er een voordeel van € 88.000 op dit programma. Aangezien in de bestuursrapportage al een voordeel ten opzichte van de begroting was gerealiseerd, is 

het totale voordeel in 2014 € 116.000. Dit bedrag is als volgt te analyseren: 

 Financieel positief resultaat op het totaal van loonkosten, frictiekosten en bedrijfsvoering:  € 57.000 

 Voordelig financieringsresultaat:       € 54.000 

 Incidentele lasten en baten:       €   5.000 
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Bijdragen gemeenten 

In 2014 hebben de gemeenten conform de begroting 2014 bijgedragen aan Stadsregio Parkstad. De omvang en verdeling van de bijdragen was als volgt: 

Gemeente 
Verdeelsleutel  2014 Bijdrage x € 1.000 

AU 2010 Basis Aandeel gemeente 2014 

Brunssum 19.294 11,29%             557  

Heerlen 70.279 41,13%          2.029  

Kerkrade 32.689 19,13%             944  

Landgraaf 23.748 13,90%             686  

Nuth 8.241 4,82%             238  

Onderbanken 4.502 2,63%             130  

Simpelveld 5.705 3,34%             165  

Voerendaal 6.413 3,75%             185  

Totaal 170.871 100,00%          4.933  

Verrekend met vordering 2013 op basis van addendum jaarrekening 2013 391 

Netto ten gunste van exploitatie 2014 4.542                             

 

In 2014 is een bedrag van € 153.000 terugbetaald aan de gemeenten ten laste van het rekeningresultaat 2013. Het bedrag dat netto in 2014 ten gunste van de exploitatie van Parkstad komt is  

daardoor uitgekomen op € 4.389.000.   

 

4.2  Governance en bedrijfsvoering (3e voortgangsrapportage transitie) 

4.2.1. Taakstelling Parkstadbureau 

Bij de behandeling van de begroting 2014 is vastgelegd, dat het Dagelijks Bestuur om de 4 maanden wordt geïnformeerd over de maatregelen en resultaten in het kader van de transitie en de 

financiële effecten ervan in relatie tot de beschikbare budgetten. De 1e rapportage is behandeld in het Dagelijks Bestuur op 11 juni. De 2e rapportage over 2014 is opgenomen in de 

bestuursrapportage 2014. Met de verslaglegging in het jaarverslag wordt de verantwoording over 2014 afgerond.  

Voor de organisatie van Parkstad heeft de transitie de volgende consequenties: 

1. De formatie wordt teruggebracht van 28,0 fte naar 9,5 fte (een reductie van 18,5 fte). 

2. De daarmee samenhangende loonkosten worden teruggebracht van € 2.055.000 naar € 820.000 (een besparing van € 1.235.000). 

3. De materiële kosten voor de bedrijfsvoering en huisvesting worden gereduceerd van € 784.000 naar € 265.000 (een besparing van € 519.000).  

4. De nieuwe organisatie dient per 1-1 -2015 operationeel te zijn.  

De totale structurele besparing op de organisatie komt uit op € 1.754.000 per jaar. Deze besparing dient op 1 juli 2018 volledig te zijn gerealiseerd. 
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4.2.2.   Uitvoering stappenplan  

Op 27 november 2013 is het stappenplan toekomst regionale samenwerking door het Parkstadbestuur als uitgangspunt vastgesteld voor de transformatie van Parkstad. Gelijktijdig werd de directie 

van het Parkstadbureau opdracht gegeven het stappenplan uit te voeren binnen de vastgestelde financiële kaders. In het stappenplan worden 4 thema’s / trajecten onderscheiden: 

1. Bestuur  

2. Takendiscussie 

3. Personeel en Organisatie 

4. Bedrijfsvoering en Huisvesting  

 

Op basis van de 1e rapportage is het stappenplan geactualiseerd. Ondanks verschuivingen binnen de planning werd het nog steeds haalbaar geacht de transitie in 2014 volgens plan volledig af te 

ronden. Dit is voor een groot deel gelukt. Alleen op het onderdeel bedrijfsvoering en huisvesting bleek de planning van de voorgenomen uitbesteding per 1 januari 2015 toch niet haalbaar. In 

oktober 2014 heeft het Dagelijks Bestuur daarop besloten de directie toe te staan voorzieningen te treffen tot 1 mei 2015 om de bedrijfsvoering en de huisvesting in eigen beheer tot die tijd voort 

te zetten om daarmee de continuïteit daarvan te garanderen en gelijktijdig het offertetraject te verlengen.  

 

Ad 1 Bestuur 

De verslaglegging over de bestuurlijke acties en ontwikkelingen zijn toegelicht in paragraaf 2.1. Kortheidshalve wordt hier naar verwezen. 

 

Ad 2 Takendiscussie 

De invulling van de takendiscussie is gelopen langs de lijn van de bestuurscommissies. In de bestuurscommissies is overeenstemming bereikt over een aanscherping van de kerntaken. Dit is 

vertaald in een actualisatie van het zogenaamde “blauwe schema”. Dit nieuwe blauwe schema is aanvullend op het voorstel tot het overdragen van bevoegdheden toegezonden aan de colleges en 

is opgenomen als bijlage bij het besluit tot het instellen van de bestuurscommissies van 15 oktober. Dit schema (dat is opgenomen als bijlage 1)  is in de plaats getreden van het eerder geplande 

overdrachtsdocument.  

In het onderdeel taken van dit jaarverslag is gerapporteerd over de stand van zaken van de lopende kernactiviteiten en de af te bouwen / over te dragen activiteiten.  

 

Ad 3 Personeel en Organisatie 

Het Regiobureau faciliteert de inhoud en de processen van de portefeuillehoudersoverleggen en de andere gremia binnen de samenwerking: het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur. Van 

daaruit zijn er ook activiteiten verband houdende met de voorbereiding van de regiodagen en informatiebijeenkomsten. Het bureau richt zich primair op de thema’s van de kernagenda en zorgt 

daarbinnen voor de bestuursondersteuning, de beleidsvoorbereiding, de programmering, de monitoring en de instrumentontwikkeling. Het uitgangspunt is een bureau dat  “mean and lean”  is en 

van kwalitatief voldoende kaliber om aan de eisen van onafhankelijke bestuurlijke ondersteuning, strategische programmabewaking en procesmanagement en –coördinatie te kunnen voldoen.  

 

Het Regiobureau nieuwe stijl kent een kernformatie van 9,5 fte voor de uitvoering van taken uit de kernagenda. De transitie naar de flexibele invulling van de regionale samenwerking betekende 

dat een reductie van de formatie van 28,0 fte (peildatum 1 januari 2014) naar 9,5 fte. Met deze reductie wordt structureel een bedrag aan loonkosten bespaard van € 1.312.000 per jaar. Het in 

overeenstemming brengen van de bezetting met de nieuwe formatie was in 2014 een grote uitdaging. Niet alleen in financiële zin. Het proces van personeelsreductie is met de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid uitgevoerd. Daarnaast is aan het behouden van kwaliteit en het garanderen van de continuïteit in 2014 veel aandacht besteed.  

 

Voor wat betreft het personele transitieproces is op 13 mei het sociaal plan vastgesteld en ondertekend door betrokken partijen. Voor de uitvoering is een paritaire commissie ingesteld, bestaande 

uit een onafhankelijk voorzitter, een vertegenwoordiger namens de werknemersorganisatie en een vertegenwoordiger namens het Dagelijks Bestuur. 

Op 9 juli zijn de uitgangspunten voor de vertrekregeling vastgesteld. Ook is op 9 juli door het Dagelijks Bestuur een voorgenomen besluit genomen met betrekking tot het Organogram en de 

functiekarakteristieken van het Regiobureau Parkstad Limburg. Aan de Ondernemingsraad is hierover om advies gevraagd.  
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Op 17 september heeft het Dagelijks Bestuur - met inachtneming van het advies van de Ondernemingsraad – het functieboek, de functiewaardering en het organogram van het regiobureau 

definitief vastgesteld. De Ondernemingsraad heeft in haar advies gewezen op de kwetsbaarheid van een aantal functies. Als reactie daarop is toegezegd, dat na een jaar een evaluatie plaatsvindt. 

Ook is toegezegd, dat indien zich binnen het jaar knelpunten zouden aandienen, de directie zich hierop zal bezinnen binnen de ter beschikking staande mogelijkheden.  In het eerste kwartaal van 

2015 zullen afspraken worden gemaakt met medewerkers over scholing, training en coaching om hen zo goed mogelijk uit te rusten voor de nieuwe uitdagingen waar Parkstad voor staat.   

 

In december  is de plaatsingsprocedure afgerond. De plaatsing is uitgevoerd conform het Sociaal Plan. Aangezien de meeste functies slechts licht waren gewijzigd zijn de medewerkers met een 

vaste aanstelling geplaatst op functies voor zover de formatie in kwantitatieve zin dit toeliet. Op dat moment bedroeg het aantal te plaatsen medewerkers (exclusief bedrijfsvoering) uitgedrukt in 

fte 10,75. Hiervan is; 

 9,08 fte geplaatst op functies binnen de kernformatie; 

 0,50 fte geplaatst op de tijdelijke functie (voor 1 jaar) ten behoeve van AG Charlemagne; 

 1,17 fte niet geplaatst en dus behorend tot de frictie. Hiervan is 0,5 fte gedetacheerd bij IBA. 

 

Sinds het begin van het transitieproces (najaar 2013) hebben tot en met 31 december 2014 9 medewerkers (8,6 fte) met een vaste aanstelling hun arbeidsrelatie beëindigd. Hiervan hebben 4 

medewerkers gebruik gemaakt van de 60+ regeling, 4 medewerkers zijn overgestapt naar de gemeente Heerlen en 1 medewerker is in dienst getreden bij IBA. Daarnaast is nog met 1 medewerker 

met een vaste aanstelling een definitieve vaststellingsovereenkomst gesloten over diens vertrek per 1 mei 2015. Totaal is daardoor het personeelsbestand met 10 medewerkers met een vaste 

aanstelling ingekrompen. Daarnaast zijn nog tijdelijke arbeidsovereenkomsten en inhuurcontracten en detacheringsovereenkomsten beëindigd. 

 

Doordat de uitbesteding van de bedrijfsvoering en de huisvesting in 2014 nog niet was geëffectueerd waren op 31 december nog 5 medewerkers bedrijfsvoering (4,4 fte) met een vaste aanstelling 

(waarvan één stopt per 1 mei) in dienst bij Parkstad. Per 1 januari 2015 was daardoor de bezetting van medewerkers met een vaste aanstelling 15,15 fte, waarvan 1 fte definitief stopt per 1 mei en 

mogelijk 3,4 fte overgaat in het kader van de uitbesteding van de bedrijfsvoering en de huisvesting. 

 

De uitstroom van personeel in 2014 heeft niet alleen sneller plaats gevonden dan verwacht; er zijn ook mensen vertrokken op vitale functies. Hierdoor is er een kwantitatieve voorsprong ontstaan 

bij de afbouw. In kwalitatieve zin is er echter een zekere scheefgroei ontstaan binnen de programma’s. Dit heeft tot gevolg dat de afbouw/overdracht van de niet-kerntaken langzamer is verlopen 

dan verwacht. In 2015 zal worden getracht dit in te lopen door middel van inzet van tijdelijke extra capaciteit.  

 

Ad 4 Bedrijfsvoering en Huisvesting.  

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 worden 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.  

Na ontvangst en bespreking van de offertes van drie geïnteresseerde gemeenten is in oktober 2014 door het Dagelijks Bestuur geconcludeerd dat geen van de offertes voldoende passend was om 

te kunnen overgaan tot gunning en werd besloten te zoeken naar alternatieve mogelijkheden. Tevens werd toen - in verband met de continuïteit - besloten de directie toe te staan voorzieningen 

te treffen tot 1 mei 2015 om de continuïteit in de bedrijfsvoering en de huisvesting te garanderen en de kosten daarvan – voor zover deze het evenredige deel van het reguliere budget zouden 

overstijgen – ten laste te brengen van het frictiekostenbudget 2015.  

 

Aansluitend daarop is op 10 december 2014 door het Dagelijks Bestuur het voorgenomen besluit genomen de huisvesting en de bedrijfsvoering te gunnen aan een derde partij De situatie op 31 

december was dat dit voornemen werd uitgewerkt in een dienstverleningsovereenkomst (DVO) gericht op een overgang per 1 mei 2015.  
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In de periode na 1 januari is door het Dagelijks Bestuur besloten toch nog  andere mogelijkheden te onderzoeken om daarmee toch te trachten de kosten voor de bedrijfsvoering en de huisvesting 

zo dicht mogelijke te laten aansluiten bij het beschikbare structurele budget van € 265.000 per jaar. 

Op 4 maart 2015 heeft het Dagelijks Bestuur besloten – na kennis te hebben genomen van de op dat moment gedane aanbiedingen - de directeur opdracht te geven tot het aangaan van 

contracten voor wat betreft huisvesting, facilitaire dienstverlening, administratieve ondersteuning en ICT en tot de implementatie van de totale bedrijfsvoering gericht op verhuizing c.q. 

operationalisering in de 1e helft van mei 2015. Daarbij zullen naar verwachting 3 medewerkers (2,6 fte)  kunnen overgaan naar één van de contractpartners. 

 

4.2.3.   Financiële ontwikkelingen bedrijfsvoering in 2014 

1. Ontwikkeling loonkosten 

De kosten voor de formatie en inhuur in 2014 zijn in de oorspronkelijke begroting 2014 geraamd op € 2.055.000. Dit bedrag was gebaseerd op een formatie van 28,1 fte. 

Een deel van de personele capaciteit is in 2014 – zoals de jaren daarvoor gebruikelijk - ingezet voor dienstverlening aan WOZL en GBRD. Hiervoor was in de begroting 2014 een bedrag opgenomen 

van € 222.000. De “netto” personele lasten voor Parkstad kwamen hierdoor in de begroting 2014 uit op € 1.833.000.  

In de bestuursrapportage 2014 zijn deze bedragen bijgesteld. Doordat de er sprake was van een versnelde uitstroom van personeel en bovendien een deel van de personele capaciteit werd 

gedetacheerd ten behoeve van IBA en de gemeente Heerlen is de raming van de “netto” personele kosten verlaagd naar € 1.534.000. Een neerwaartse bijstelling van € 299.000. 

Volgens de jaarrekening komen de “netto” personele kosten uit op € 1.536.000. Slechts een fractie (€ 2.000) afwijking van de bestuursrapportage 2014. De loonkosten blijken verder te zijn 

gedaald. Daar tegenover staat dat de vergoeding voor detachering uiteindelijk lager uitkwam dan geraamd bij de bestuursrapportage. 

In tabelvorm ziet de ontwikkeling van de loonkosten er als volgt uit: 

2014 Begroting  Bestuursrapportage  Jaarrekening 

Loonkosten: Formatie en inhuur (salariskosten en frictieloonkosten vanaf 1-7)  2.055 1.922 1.885 

Vergoeding van WOZL / GBRD  222 199   200 

Vergoeding in verband detachering (IBA en Heerlen) 0 189 149 

Netto lasten  1.833 1.534 1.536 

 

2. Ontwikkeling materiële kosten bedrijfsvoering en huisvesting  

In de begroting 2014 is voor materiële kosten van de bedrijfsvoering en huisvesting een bedrag beschikbaar van € 684.000. Dit bedrag is tot stand gekomen na een taakstellende verlaging in 2014 

van € 100.000 ten opzichte van 2013.  

In de bestuursrapportage is rekening gehouden met een besparing van € 66.000 en werden de kosten geraamd op € 618.000. De kosten zijn volgens de jaarrekening nog verder afgenomen tot 

€ 590.000. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting een besparing van € 94.000. 

Doordat tijdelijk huisvesting is geboden aan IBA-medewerkers zijn de baten € 15.000 hoger dan geraamd. De totale besparing op de bedrijfsvoering en huisvesting is in 2014 daardoor uitgekomen 

op € 129.000. 

2014 Begroting Bestuursrapportage Jaarrekening 

Huisvesting Parkstad Limburg  187  187 178 

Organisatie Parkstad Bureau  380  344 331 

Overige Personeelskosten  117  87 81 

Bedrijfsvoering (materiële kosten)  684  618 590 

Vergoeding WOZL / GBRD 19 19 34 

Netto lasten bedrijfsvoering 669 599 556 
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3. Reguliere kosten voorzitter 

Het dienstverband met de voorzitter is per 1 april 2014 beëindigd. In de begroting 2014 was voor de voorzitter - separaat van de kosten van de Parkstadorganisatie en overige bestuurskosten - een 

bedrag geraamd van € 140.000, gebaseerd op een dienstverband tot 1 november 2014. De reguliere loonkosten en bestuurskosten direct gerelateerd aan de voorzitter waren op het moment van 

het opstellen van de bestuursrapportage € 54.000. Uiteindelijk zijn ze volgens de jaarrekening uitgekomen op € 55.000. 

2014 Begroting  Bestuursrapportage Jaarrekening 

Reguliere kosten voorzitter 2014 140 54 55 

Totale lasten  140 54 55 

 

4. Beëindigingskosten (medewerkers en voorzitter) 

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 verlaten.  

 

Ook zullen er kosten verbonden zijn aan het beëindigen van tijdelijke aanstellingen, aangezien medewerkers WW-rechten hebben opgebouwd waarvoor Parkstad risicodrager is.  

Het Dagelijks Bestuur heeft aangegeven dat er geen vergoedingen worden betaald aan Parkstadgemeenten om de overgang van medewerkers te faciliteren.  

In de bestuursrapportage is gemeld dat er tot dan toe (peildatum 1 augustus 2014) verplichtingen waren aangegaan voor een bedrag van € 875.000, inclusief de voorzitter en dat werd verwacht 

dat aan het UWV in 2014 een bedrag zal moeten worden betaald van € 18.000. Totaal is dit € 893.000.  

 

Volgens de jaarrekening komen de beëindigingskosten tot en met 31 december 2014 uit op € 899.000. De toename ten opzichte van de bestuursrapportage kan worden verklaard door de 

vergoeding aan de ex-voorzitter voor verhuiskosten, waarmee in de bestuursrapportage nog geen rekening was gehouden.   

 

In 2013 is voor de beëindigingskosten al een bedrag betaald van € 290.000 (60+regeling) en als last in de jaarrekening 2013 verwerkt. Bovendien is via het addendum op de jaarrekening 2013 al 

een bedrag van € 391.000 als last en gelijktijdig als vordering op de gemeenten opgenomen. Netto komt hierdoor voor beëindigingskosten een bedrag van € 218.000 ten laste van 2014.  

 

Met deze bedragen zijn alle per 31 december 2014 bekende toekomstige verplichtingen  uit hoofde van de beëindigingskosten verwerkt en als verplichting opgenomen. Daarbij is geen rekening 

gehouden met mogelijke fiscale boetes die alsnog kunnen worden opgelegd bij de getroffen arrangementen betreffende het vroegpensioen. De omvang daarvan kan in het uiterste geval oplopen 

tot € 200.000. Bij de besluitvorming destijds is dit risico onderkend en is hiermee rekening gehouden in relatie tot de beschikbare middelen. Voor mogelijke UWV-verplichtingen in 2015 en latere 

jaren door de beëindiging van tijdelijke contracten is geen voorziening getroffen. Doordat de meeste ex-medewerkers elders aan de slag zijn gegaan, zullen deze mogelijke kosten relatief gering 

zijn.    

 2014 Begroting Bestuursrapportage Jaarrekening 

Beëindigingskosten  medewerkers en voorzitter 0 893 899 

Totale lasten 0 893 899 

Dekking via jaarrekening 2013  290 290 

Opgenomen in addendum jaarrekening  391 391 

Netto ten laste van 2014  212 218 
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5. Transitiekosten 

In het kader van de transitie zijn bedragen beschikbaar voor uitvoerende en flankerende activiteiten. Totaal is hiervoor is een bedrag beschikbaar gesteld van € 300.000 verdeeld over 2 jaren 

(2014: € 200.000 en 2015: € 100.000).  In de bestuursrapportage is ervan uitgegaan dat op basis van de realisatiecijfers tot en met augustus in 2014 hiervan slechts € 20.000 zou worden besteed. 

Uiteindelijk blijkt dit € 25.000 te zijn geweest in 2014.  

 

Financiële samenvatting 2014 

In onderstaande tabel zijn de budgetten en de kosten c.q. de aangegane verplichtingen in 2014 voor het regiobureau weergegeven. 

 2014 Begroting  Bestuursrapportage Jaarrekening 

Loonkosten: Formatie en inhuur (salariskosten en frictieloonkosten vanaf 1-7)  2.055 1.922 1.885 

Materiële kosten bedrijfsvoering en huisvesting 684 618 590 

Reguliere kosten voorzitter 2014 140 54 55 

Beëindigingskosten  medewerkers en voorzitter  893 899 

Transitiekosten: Uitvoering stappenplan / Flankerende maatregelen 2007 20 25 

Totale lasten  3.079 3.507 3.454 

Baten: Vergoeding van WOZL / GBRD (personeel) 222 199 200 

Baten: Vergoeding in verband met detachering IBA en gemeente Heerlen   189 149 

Baten: Vergoeding van WOZL / GBRD (materieel)) 19 19 34 

Netto lasten  241 407 383 

Dekking via jaarrekening 2013  290 290 

Opgenomen in addendum jaarrekening 2013  391 391 

Inzet frictie egalisatiereserve p.m.   

Totaal 2.838 2.419 2.390   

 

Ten opzichte van de bestuursrapportage (= begroting na wijziging) blijkt het netto resultaat van de loonkosten, de frictiekosten en de  bedrijfsvoering € 29.000 voordeliger uit te komen 

(€ 2.390.0000 in jaarrekening ten opzichte van € 2.419.000 in bestuursrapportage). Inclusief het voordeel volgens de bestuursrapportage van € 28.000 komt het totale voordelige resultaat op de 

bedrijfsvoering uit op € 57.000.  

 In 2014 hoeft dan ook geen beroep te worden gedaan op de egalisatiereserve frictiekosten. Deze reserve is in mei 2014 door het Algemeen Bestuur ingesteld met een looptijd van 2014-2018 met 

als doel  het egaliseren van de jaarlijkse kosten voor frictie. Daarbij is tevens besloten het saldo van de reserve wachtgelden voorzitter (€ 296.000) en van de reserve organisatie ontwikkeling (€ 

107.000) over te hevelen naar de egalisatiereserve frictiekosten. De reserve heeft daardoor een omvang van € 403.000. In paragraaf 5.2 wordt nader ingegaan op de risico’s ten aanzien van het 

transitieproces, mede in relatie tot de reserve 

  

                                                      
7 In 2015 is aanvullend een bedrag van € 100.000 beschikbaar 
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5. PARAGRAFEN 

5.1 Financiën 

Inleiding 

Het rekeningresultaat is € 123.000 positief. Dit resultaat bestaat uit een Parkstaddeel van € 120.000 en een BAG-GEO deel van € 3.000. Op basis van de bestuursrapportage 2014 werd uitgegaan 

van een positief resultaat van € 28.000, dat volledig was opgebouwd uit het Parkstaddeel.  

 

De begroting 2014 is op 16 december 2013 vastgesteld door de Parkstadraad. Op basis van de bestuursrapportage 2014 is de begroting 2014 geactualiseerd. Dit is vertaald in de 1e (en enige) 

begrotingswijziging 2014, die door het Algemeen Bestuur is vastgesteld op 1 oktober 2014. 

 

Op 1 oktober heeft het Algemeen Bestuur besloten werkbudgetten voor de uitvoering van programmabudgetten ter beschikking te stellen aan de bestuurscommissies en het Dagelijks Bestuur. 

Tevens werd daarbij besloten reserves in te stellen voor de werkbudgetten met als doel de bestedingsperiode van de werkbudgetten te verlengen tot en met 2015 en de niet bestede middelen in 

2014 van de werkbudgetten in de jaarrekening 2014 toe te voegen aan de desbetreffende reserve werkbudget; 

Lasten, baten en reservemutaties per programma  

In tabel  5.1 is een (geconsolideerd) overzicht opgenomen van de lasten en baten per programma en de reserve mutaties, inclusief GBRD In tabel 7.2 worden de bedragen weergegeven volgens de 

begroting 2014, de wijziging op basis van de bestuursrapportage, de begroting na wijziging, de realisatie 2014 en de afwijkingen tussen de per ultimo 2014 vigerende begroting en de 

realisatiecijfers. 

De baten, de lasten en de mutaties van de reserves per programma zijn de door de Parkstadraad vastgestelde budgetten.  
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Tabel 5.1  Geconsolideerd overzicht budgetten en bestedingen 2014 (bedragen x € 1.000) 

Omschrijving Begroting Bestuursrapportage Begroting na wijziging Jaarrekening Afwijking t.o.v. begroting 

Lasten            

 Programma kerntaken 2.660 1.363 4.023 4.379 -356 

 Programma gemeenschappelijke diensten 5.550 -463 5.087 4.414 673 

 Bestuur, bedrijfsvoering en regiobijdragen 3.420 -442 2.978 3.119 -141 

Totale lasten  11.630 458 12.088 11.912 176 

Baten           

 Programma kerntaken 915 687 1.602 3.108 1.506 

 Programma gemeenschappelijke diensten 5.550 -578 4.972 4.302 -670 

 Bestuur, bedrijfsvoering en regiobijdragen 5.329 -567 4.762 4.991 229 

Totale baten 11.794 -458 11.336 12.401 1.065 

            

Exploitatieresultaat (=baten – lasten) 164 -916 -752 489 1.241 

Storting in reserves            

 reserve Buitenring 400  400 400 0 

 reserve werkbudget voor projecten en activiteiten DB    178 -178 

 reserve werkbudget commissie Ruimte    425 -425 

 reserve werkbudget commissie Mobiliteit    110 -110 

 reserve werkbudget commissie Wonen    269 -269 

 reserve werkbudget commissie Economie en Toerisme    199 -199 

 reserve Städte region Aachen   25 25 0 25 

 egalisatie reserve frictiekosten   403 403 403 0 

 reserve egalisatiefrictiekosten GBRD   61 61 0 61 

Totaal storting reserves 400 489 889 1.984 -1.095 

Onttrekking aan reserves            

 reserve Städte region Aachen  50 0 50 38 -12 

 reserve communicatie  45 45 45 0 

 reserve procesgelden herstructurering  55 55 55 0 

 reserve werkgelegenheidsfonds  260 260 308 48 

 reserve toerisme   126 126 126 0 

 bestemming resultaat 2013   510 510 423 -87 

 reserve ICT GEO  34 34 27 -7 

 reserve Buitenring 186 0 186 186 0 

 reserve wachtgeldrisico voorzitter  296 296 296 0 

 reserve organisatie ontwikkeling  107 107 107 0 

 reserve Rekenkamer    8 8 

Totaal onttrekking reserves 236 1.433 1.669 1.619 -50 

            

Begrotingsresultaat  0 28 28 123 95 
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Uit de tabel 5.1  blijkt, dat de lasten in 2014 zijn uitgekomen op € 11,9  miljoen (tegenover een begroot bedrag na wijziging van € 12,1 miljoen ). De baten zijn € 12,4 miljoen (begroot € 11,3 

miljoen). Per saldo wordt € 0,4 miljoen gestort in de reserves (storting € 2,0  miljoen; onttrekking € 1,6 miljoen), met name door de stortingen in de werkbudgetten. In de begroting werd uitgegaan 

van een netto onttrekking aan de reserves van € 0,8 miljoen. Het uiteindelijke financiële resultaat in 2014 is € 123.000 positief, waarvan € 3.000 is toe te rekenen aan BAG-GEO. Ten opzichte van 

de bestuursrapportage een stijging van het resultaat met € 95.000, waarin werd uitgegaan van een positief resultaat van € 28.000. 

 

Analyse afwijkingen tussen jaarrekening en begroting 

De afwijkingen tussen de werkelijke baten en lasten en de geraamde baten en lasten volgens de gewijzigde begroting zijn als volgt in hoofdlijnen te verklaren: 

1. Kerntaken 

De lasten van het programma kerntaken zijn € 0,4 miljoen hoger dan begroot. Dit is het  gevolg van het feit dat in de begroting nog geen rekening is gehouden met de (budgettair neutrale) 

BDU-gelden en dat de bestedingen ten laste van de werkbudgetten 2014-2015 slechts voor een deel in 2014 hebben plaatsgevonden.  

In de jaarrekening is de beschikking van de BDU-gelden verwerkt. Bij de bestuursrapportage was deze beschikking nog niet ontvangen en conform het financiële beleid van Parkstad niet 

begroot. Ten opzichte van de begroting nemen hierdoor de lasten toe met € 1,5 miljoen.  

Tegenover deze hogere lasten staat dat binnen de werkbudgetten € 1,1 miljoen minder is uitgegeven dan begroot. In de begroting 2014 is het volledige bedrag van de werkbudgetten voor 

2014-2015 opgenomen (€ 1,7 miljoen). In 2014 zijn deze budgetten voor een bedrag van € 0,5 miljoen aangesproken. Het niet bestede bedrag € 1,2 miljoen) is toegevoegd aan de reserves 

werkbudgetten 2014-2015. 

Bij de baten van het programma kerntaken is er sprake van een positieve afwijking van € 1,5 miljoen. Ook dit is toe te schrijven aan de beschikking BDU-middelen. 

2. Gemeenschappelijke Diensten 

Bij het programma gemeenschappelijke diensten is sprake van een onderschrijding van de lasten en van lagere baten van € 0,7 miljoen. Ook hier zijn twee oorzaken aan te wijzen.  

De kosten van BAG-GEO (en de doorberekening aan de gebruikers) zijn 0,4 miljoen hoger dan begroot. Een van de oorzaken daarvan is dat in 2014 al kosten zijn voor het project BGT 

Brunssum – Landgraaf. Dit project loopt door in 2015. Tegenover deze kosten is een nog te betalen opgenomen van dezelfde omvang.   

De kosten (en ook de bijdragen van de gemeenten) verband houdende met GBRD zijn echter € 1,0 miljoen lager. De bijdragen aan BsGW lopen namelijk niet langer via GBRD, maar wordt 

direct tussen BsGW en de gemeenten verrekend. Hierdoor zijn zowel de baten als de lasten € 2,0 miljoen lager. Hier staat tegenover dat de opstart- en frictiekosten € 1,0 miljoen hoger zijn 

dan begroot. Voor de bestrijding van de frictiekosten is over een periode van 4 jaar een bedrag beschikbaar van € 6,3 miljoen, dat begrotingstechnisch gelijkmatig is verdeeld over vier jaar. In 

2014 is een meer dan evenredig deel uitgegeven. Dit wordt in de resterende drie jaren ingelopen. In de begroting 2014 is gewezen op dit risico van de tijdelijke – elkaar compenserende over- 

en onderschrijdingen.  

In lijn met het addendum bij de jaarrekening 2013 is de overschrijding gedekt door een vordering op de gemeenten, die wordt ingelost via de bijdragen in de komende drie jaren. Daardoor 

nemen voor dit bedrag ook de baten toe met € 1,0 miljoen.  

3. Bestuur, Bedrijfsvoering en Regiodagen 

De lasten van dit programma zijn € 141.000 hoger dan begroot. Dit is vrijwel volledig toe te schrijven aan het feit, dat in de bestuursrapportage de opbrengsten van detachering zijn verwerkt 

als een correctie op de lasten, terwijl in de jaarrekening de lasten en baten van detachering bruto zijn opgenomen. De bruto loonkosten en de kosten bedrijfsvoering zijn namelijk € 124.000 

hoger, die ruimschoots worden gecompenseerd door hogere opbrengsten dienstverlening en detachering van € 165.000.  

Binnen dit programma is ook nog sprake van hogere rente opbrengsten dan begroot. Ondanks het schatkistbankieren is in het eerste half jaar toch nog een rente opbrengst gerealiseerd. 
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Samenvattend kan de volgende analyse worden gemaakt van het rekeningresultaat 2014: 

Herkomst van rekeningresultaat 2014 Bedrag x € 1.000 

 Uitvoering kerntaken  4 

 Loonkosten, frictiekosten en bedrijfsvoering  57 

 Financiering  54 

 Incidentele baten en lasten  5 

Rekeningresultaat 2014 (Parkstadorganisatie) 120 

Rekeningresultaat GBRD 3 

Geconsolideerd resultaat 2014 123 

 

Per saldo is er een overschot op het programma kerntaken van € 4.000. Dit is bijna volledig veroorzaakt door netto lagere lasten voor promotie en acquisitie dan begroot.  

De kosten voor bedrijfsvoering in brede zin (dus inclusief alle loon- en frictiekosten) zijn uiteindelijk € 57.000 lager uitgevallen dan begroot. Ook dit is een saldo van diverse mee- en tegenvallers. 

Een uitgebreide analyse daarvan is opgenomen in hoofdstuk 4 (Programma Bestuur, Bedrijfsvoering en Regiobijdragen), waarin ook aandacht wordt besteed aan de voortgang van de transitie in 

2014.   Binnen deze kosten zijn alle per 31 december 2014 aangegane verplichtingen in verband met  beëindigingsovereenkomsten (frictiekosten) afgedekt.   

In 2014 is nog eenmalig sprake van een substantieel financieringsvoordeel. Deze middelen zijn verkregen dankzij het verschil tussen de beschikking over programmagelden en de feitelijke 

uitbetaling daarvan. Daardoor was er binnen Parkstad sprake van een voordelige liquiditeitspositie van gemiddeld € 20 miljoen in 2014. In de eerste helft van 2014 is hierover nog rente ontvangen. 

Daarna is door de invoering van het schatkistbankieren de rente opbrengst geminimaliseerd.  

Incidentele baten en lasten zijn ontstaan door opschoning van balansposten, waardoor bedragen zijn vrijgevallen, die op de balans als nog te betalen waren opgenomen.  

 

In de inleiding en samenvatting is het voorstel tot resultaatbestemming opgenomen.   
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5.2 Reserves en voorzieningen en risicobeheersing 

5.2.1.  Reserves 

In tabel 5.2 is een overzicht opgenomen van de reserves per ultimo 2013 en 2014 en de mutaties in 2014.  

Uit de tabel blijkt  dat de omvang van de reserves in 2014 is gestegen met € 0,5 miljoen (van € 4,5 miljoen totaal eigen vermogen naar € 5,0 miljoen eigen vermogen). De bestemmingsreserves 

nemen per saldo met € 0,9 miljoen toe (van € 3,9 naar € 4,8 miljoen) met name als resultante van de stortingen in de reserves werkbudgetten. De algemene reserves dalen met € 0,4 miljoen door 

de inzet van het resultaat 2013 (€ 0,5 miljoen) en de toevoeging van het resultaat 2014 (€ 0,1 miljoen). Dit laatste bedrag zal op basis van het bestemmingsbesluit 2014 via een begrotingswijziging 

in 2015 worden onttrokken aan de algemene reserves. 

 

Tabel 5.2 Reserves in 2014 (bedragen x € 1.000) 

  

Saldo  Geraamde  mutaties 2014 

Bestemming resultaat 

voorgaand boekjaar Mutaties t/m 2014 Saldo  

31-12-2013 Toevoeging Onttrekking Toevoeging Onttrekking Toevoeging Onttrekking 31-12-2014 

Algemene Reserves                 

Algemene reserve Parkstad               115                 423                     423                115  

Algemene reserve Rekenkamer                   8                            8                      -    

Saldo van baten en lasten  2013                 510                    510                 510                      -                       -    

Saldo van baten en lasten  2014 -     123  123 

Totaal algemene reserves                 633                      -                   510                423               510               123                 431                 238  

Bestemmingsreserves                 

Communicatie                   45                     45                          45                     -    

Egalisatie frictiekosten GBRD                     -                      61                    62                        62  

Egalisatie frictiekosten Parkstad                     -                    403                      403                   403  

ICT GBRD                 112                             112  

ICT GBRD / GEO                  42                      34                          28                   15  

Organisatie ontwikkeling                  107                   107                       107                      -    

Procesgelden herstructurering wonen                   55                      55                         55                      -    

Ringwegen              2.311                  400                  186                    400                 186              2.526  

Risicoreserve wachtgelden voorzitter                 296                   296                       296                     -    

Städte Region Aachen / EGTS                   70                    25                    50                  25                        38                   57  

Stortplaatsen                  65                               65  

Toerisme                126                    126                       126                     -    

Werkbudget Bestuurscommissie Economie en Toerisme 2014-2015                     -     p.m.                      199                   199  

Werkbudget Bestuurscommissie Mobiliteit 2014-2015                    -     p.m.                      110                   110  

Werkbudget Bestuurscommissie Ruimte 2014-2015                      -     p.m.                      425                  425  

Werkbudget Bestuurscommissie Wonen 2014-2015                      -     p.m.                     269                  269  

Werkbudget Dagelijks Bestuur 2014-2015 -   p.m.                      178                   178  

Werkgelegenheidsfonds                 653                   369                        308                 345  

Totaal bestemmingsreserves              3.883                  889               1.268                  87                    -               1.984              1.189             4.765  

Totaal Eigen vermogen              4.516                  889               1.778                510               510             2.107              1.620             5.003  
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Algemene reserve 

De algemene reserve heeft een omvang van € 115.000. Deze reserve fungeert als een post onvoorzien. Het Dagelijks Bestuur is bevoegd de algemene reserve als dekkingsmiddel aan te wenden 

voor uitgaven met een incidenteel karakter, waarvoor geen dekking kan worden gevonden binnen geautoriseerde budgetten en die kunnen worden aangemerkt als onvoorzienbaar, onvermijdbaar 

en onuitstelbaar. Wanneer het Dagelijks Bestuur van deze bevoegdheid gebruik maakt, legt daarover in de eerstvolgende bestuursrapportage c.q. het eerstvolgende jaarverslag verantwoording af. 

In 2014 heeft het Dagelijks Bestuur van deze bevoegdheid geen gebruik gemaakt. De bestemming van het resultaat 2013, voorzover niet bestemd voor bestemmingsreserves, loopt formeel via een  

dotatie een de algemene reserve.  

Het resultaat 2014 wordt in eerste instantie toegevoegd aan de algemene reserve en in 2015 op basis van het besluit over de resultaatbestemming via een begrotingswijziging onttrokken.  

 

De deelnemende gemeenten hanteren het uitgangspunt dat een eigen weerstandsvermogen voor Parkstad niet nodig is om niet-structurele financiële risico’s op te kunnen vangen om zijn taken te 

kunnen voortzetten. Dit risico wordt – op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen - gedragen door de deelnemende gemeenten. Dat houdt automatisch in dat Parkstad alleen dient te 

beschikken over enige financiële armslag om tussentijdse financiële calamiteiten uit de eigen begroting af te kunnen dekken. Een algemene reserve van € 115.000 voldoet aan dit criterium. Dit 

uitgangspunt is in 2011 geëxpliciteerd in de notitie “Risico’s en weerstandcapaciteit Stadsregio Parkstad Limburg”.   

 

De bestemming van het Resultaat 2013 dient in twee stappen te worden verantwoord. Stap 1 zijn de stortingen in de bestemmingsreserves conform het besluit tot besluit tot resultaatbestemming 

2013. Het restende bedrag (€ 423.000) wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Stap 2 is de onttrekking van het bedrag van € 423.000 aan de algemene reserve en het inzetten van deze 

middelen in de exploitatie conform het besluit tot bestemming van het resultaat 2013 

 

Bestemmingsreserves 

In 2014 heeft het Algemeen Bestuur besloten voor elke bestuurscommissie en voor het dagelijks bestuur een werkbudget ter beschikking te stellen. Hieruit zijn onder andere de restant middelen 

van de reserves communicatie, toerisme en herstructurering wonen in gestort. Deze reserves staan daardoor eind 2014 op nul en kunnen worden opgeheven. 

 

De bestedingsperiode van de in 2014 ter beschikking gestelde werkbudgetten loopt tot en met 2015. Het Algemeen Bestuur heeft in het verlengde daarvan op 1 oktober 2014 besloten in de 

jaarrekening de nog niet bestede middelen van de werkbudgetten te storten in de reserves werkbudgetten. De looptijd van deze reserves is tot en met 2015. In 2014 is totaal € 1,2 miljoen gestort 

in deze reserves en daarmee als budget beschikbaar in 2015. 

 

In 2014 is geen beroep gedaan op de egalisatiereserves frictiekosten. De frictiekosten in 2014 zijn volledig binnen de beschikbare budgetten opgevangen. De reserve frictiekosten Parkstad is in 

2014 gevormd en gevoed met de saldi van de risicoreserve wachtgelden voorzitter en de reserve organisatie ontwikkeling. Deze beide reserves kunnen daarmee worden opgeheven.  De 

frictiereserve GBRD is ook in 2014 gevormd en gevoed met het rekeningresultaat 2013 van GBRD.  

 

Op 15 oktober heeft het Dagelijks bestuur besloten het werkgelegenheidsfonds over te dragen aan de gemeente Heerlen. De administratieve afwikkeling hiervan loopt nog. In 2015 zal dit volledig 

zijn beslag kunnen krijgen. In 2014 is een bedrag van € 308.000 ten laste van de reserve gebracht voor de afdekking van de kosten van eerder aangegane verplichtingen (Grensinfopunt, Nedcar, 

Neimed en werkgeversnetwerken). 

 

De frictiekostenreserves hebben een begrensde looptijd, namelijk tot 2018. Tot en met de jaarrekening 2014 is er geen beroep gedaan op de frictiekostenreserve voor Parkstad. De 

frictiekostenreserve voor Parkstad van € 403.000 is dan ook in 2014 nog volledig in tact. Voor de jaren na 2014 wordt een beroep op de reserve niet uitgesloten. Immers de vertraging in de 

uitbesteding van de bedrijfsvoering leidt in 2015 tot extra kosten, de salarisgaranties op basis van het Sociaal Plan kunnen aanzienlijk langer doorlopen dan er frictiekostenbudgetten zijn en er is 

nog een aantal medewerkers bovenformatief. 
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5.2.2.  Voorzieningen 

De voorzieningen dienen ter dekking van concrete risico’s, voor het egaliseren van kosten over verscheidene jaren en voor het verantwoorden van gelden van derden met een specifiek 

bestedingsdoel, waarvan de besteding jaar overstijgend is. Onderstaand is het overzicht van de voorzieningen 2014 opgenomen.   

 

Voorzieningen 
Saldo 

Geraamde mutaties volgens 

bestuursrapportage 2014 Mutaties volgens jaarrekening 2014 
Saldo 

31-12-2013 Toevoeging Onttrekking Toevoeging Onttrekking 31-12-2014 

EFRO programma Risicofonds 1.063    38 1.025 

Netwerkbijeenkomsten 5  5  1 4 

Onderzoeken Rekenkamer 19  18  19 - 

Frictiekosten Vroegpensioen Parkstad  390 210 390 210 180 

Financiële Arrangementen  116  116 27 89 

Vroegpensioen GBRD  304 269 304 269 35 

Regiofonds 1.030 1.395 2.425 387 1.050 367 

Voormalig personeel  74  22 1 44 31 

Totaal Voorzieningen            2.191  2.205 2.949 1.198 1.658 1.731 

 

De omvang van de voorzieningen is in 2014 gedaald van € 2,2 miljoen naar € 1,7 miljoen. De voorzieningen betreffen met name het EFRO programma Risicofonds (€ 1,0 miljoen) en voorzieningen 

in verband met (voortijdig) vertrek van medewerkers. De werkingssfeer van het Regiofonds is vrijwel beëindigd.  

Ten laste van de voorziening EFRO programma risicofonds zijn in 2014 rentelasten en advieskosten geboekt. Het is gebruikelijk kosten en opbrengsten in verband met EFRO niet in de ramingen op 

te nemen, aangezien de volledige afwikkeling verloopt via de risicovoorziening. 

 

Na bestemming van de middelen uit eerdere verdeelbesluiten is de voorziening Regiofonds in principe leeg. Alleen de voucherregeling BIHTS loopt na 2014 nog via de voorziening Regiofonds.  

In de periode 2015-2016 wordt nog € 2.707.000 uitgegeven. De ontvangsten bedragen € 2.370.000.  Per saldo is dit een netto bedrag van € 337.000. Na aftrek van het resterende saldo van € 

367.000 resteert een vrij besteedbaar saldo van € 30.000. Dit saldo zal worden bestemd bij de afronding van het regiofonds in 2017.  

 

Conform het addendum bij de jaarrekening 2013 worden de lasten verband houdende met frictiekosten die in latere jaren tot betaling komen als voorziening verwerkt op het moment dat de 

verplichting concreet is.  

 

De voorziening voormalig personeel loopt in 2015 af en is toereikend om de resterende verplichtingen af te dekken. 
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5.2.3.  Risicobeheersing 

Op 30 november 2011 heeft het Parkstadbestuur ingestemd met de notitie “Risico’s en Weerstandscapaciteit Stadsregio Parkstad Limburg”. Op 19 december 2011 heeft de Parkstadraad de notitie 

voor kennisgeving aangenomen. De notitie had als doel inzicht te verschaffen in de risico’s die de deelnemende gemeenten lopen via de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg. 

Dat de deelnemende gemeenten uiteindelijk risicodrager zijn voor de continuïteit van het Regiobureau ontslaat het regiobureau niet van de plicht tot een adequaat risicomanagement. 

Risicomanagement handelt over het rationeel beheersen van de risico’s. Voorwaarde daarvoor is het op systematische wijze inzicht verkrijgen in de risico’s die het regiobureau loopt: de 

risicoanalyse.  

 

De Risiconotitie is nog steeds actueel, ondanks het feit dat het regiobureau in een gewijzigde situatie opereert. 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 EFRO-programma’s zijn qua uitvoering al sinds de beginjaren van deze eeuw afgerond. In financiële zin moeten nog 3 afrekeningen worden afgewikkeld: 

 De EZ cofinanciering van EFRO-5 met het Ministerie van Economische zaken na de uitspraak in hoger beroep van de Raad van State van 17 september 2014; 

 De uitbetaling van de eindafrekening van de EU van EFRO-6 met de Provincie Noord Brabant (Stimulus); en  

 De EZ cofinanciering van EFRO-6 met het Ministerie van Economische zaken (nog geen eindbeschikking van EZ ontvangen). 

 

EZ cofinanciering van EFRO-5 

Op 17 september 2014 heeft de Raad van State in hoger beroep (ingesteld door de Provincie Limburg) uitspraak gedaan over de  financiële afwikkeling van de EZ cofinanciering van EFRO-5. De 

Hoge Raad heeft het hoger beroep van de Provincie Limburg tegen de uitspraak van de Rechtbank Limburg van 11 oktober 2013  (zaak nr. 1582) ongegrond verklaard en bevestigt daarmee de 

uitspraak van de rechtbank. Op grond van de uitspraak moet het ministerie nog € 397.970,00 exclusief wettelijke rente aan Parkstad betalen en dient nog overeenstemming met het ministerie te 

worden bereikt over een voorgenomen rentekorting van € 797.237,84.  

 

Eindafrekening EFRO-6 met Stimulus 

Op grond van de goedkeuring van de afrekening van EFRO-6 door de EU dient Parkstad het restant subsidie van € 948.620 (excl. rente) nog te ontvangen van de Provincie Noord Brabant (Stimulus). 

Onlangs heeft afstemmingsoverleg met Stimulus hierover plaatsgevonden en heeft de Provincie Noord Brabant het verzoek gekregen het bedrag over te maken op de betaalrekening van Parkstad. 

 

EZ cofinanciering van EFRO-6 

Het ministerie van EZ heeft nog geen besluit genomen over de eindafrekening van de Provincie inzake de EZ cofinanciering van EFRO 6.  Op grond van de ingediende slotdeclaratie verwacht 

Parkstad van het ministerie nog € 840.000 excl. rente te ontvangen.  

 

Het EFRO-risicofonds wordt namens de risicopartners Provincie Limburg, Parkstad en Sittard-Geleen beheerd door Parkstad. Nu de lopende procedure over de EZ cofinanciering van EFRO 5 is 

afgerond kunnen de in de in afwachting van het resultaat van deze procedure nog voorlopige projectsubsidies definitief beschikt worden. Dit gebeurt in de loop van 2015. De afwikkeling van het 

EFRO-5 programma incl. de EZ cofinanciering levert een positief resultaat op van ruim € 1.040.000.  
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Op grond van het voorgaand zal het Risicofonds met een voordelig resultaat afgesloten kunnen worden. Het eindresultaat van het risicofonds zal  voor 40% worden uitgekeerd aan de Westelijke 

Mijnstreek via de rechtsopvolger van het voormalige Streekgewest, de gemeente Sittard-Geleen en komt voor 60% toe aan de regio Parkstad. Het te verdelen bedrag kan worden vastgesteld nadat 

alle financiële verrekeningen en eindafrekeningen door Parkstad zijn uitgevoerd en in het risicofonds verwerkt. Het eindsaldo van het risicofonds wordt verdeeld zodra alle nog uit te betalen en te 

ontvangen bedragen betreffende de hiervoor beschreven EFRO-programma’s inclusief de EZ-cofinanciering daarvan zijn verwerkt. 

 

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 

periode 2015-2018 zijn de volgende bedragen beschikbaar: 

o Frictieloonkostenbudget in de periode 2015-2018:  € 2,3   miljoen  

o Verplichtingen huisvesting in periode 2015-2016: € 0,1 miljoen 

De frictiekosten worden permanent gemonitord en in 2014 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 werkelijke kosten. Om deze verschillen op te vangen is in 2014 een egalisatiereserve frictiekosten in gesteld en is afgesproken 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. 

 

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 verkeert (peildatum maart 2015) in een afrondingsfase, waarin definitieve afspraken tot stand dienen te komen. Op basis van de ins en 

outs van het proces tot nu toe is alleszins te verwachten dat aan de uitbesteding incidentele kosten verbonden zijn om een overgang mogelijk te maken. Deze incidentele kosten zullen – voor 

zover dat financieel mogelijk is – ten laste komen van de egalisatiereserve. 

2. Aan de begeleiding van werk naar werk van bovenformatieve medewerkers kunnen nog kosten verbonden zijn. Alleen in 2015 is hiervoor nog eenmalig een budget beschikbaar van € 100.000.  

Eventuele extra kosten in 2015 (en latere jaren) zullen ten laste van de egalisatiereserve frictiekosten komen. 

3. Op 31 december bedroeg de bovenformatieve bezetting 5,65 fte. Dit is inclusief 3,4 fte bedrijfsvoering, 0,5 fte tijdelijk in 2014 en 2015 ingezet voor AG Charlemagne en 0,5 fte tijdelijk 

gedetacheerd bij IBA. Het is niet zeker dat de bovenformatieve problematiek volledig is opgelost in 2018. En dus is het mogelijk dat voor de dekking van deze kosten met ingang van 2018 een 

beroep moet worden gedaan op de egalisatiereserve. Bovendien is er nog een terugkeergarantie voor 1 medewerker (1,0 fte), die in de loop van 2014 naar elders is vertrokken.  

4. Op basis van nieuwe functiebeschrijvingen zijn functies opnieuw gewaardeerd. Bij de plaatsing van medewerkers op nieuwe functies van het regiobureau nieuwe stijl leidde dit er toe dat in 4 

medewerkers zijn geplaatst op lager gewaardeerde functies. In die gevallen is er sprake van een salarisgarantie, waardoor medewerkers er in salaris niet op achteruit gaan. Hiermee is de 

eerstkomende jaren een bedrag gemoeid van € 50.000 per jaar.  Indien geen van deze 4 medewerkers voor hun pensioengerechtigde leeftijd zou vertrekken kunnen deze extra kosten 

doorlopen tot 2040 en oplopen tot totaal € 500.000.     

5. Er is nog geen duidelijkheid over de hoogte van de fiscale boete die voortvloeit uit de vroegpensioen arrangementen van eind 2013. Deze mogelijke kosten zullen ten laste worden gebracht 

van de frictiebudgetten (indien toereikend) of van de frictiereserve.   
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Afbouw werkzaamheden en niet kerntaken 

Uitgangspunt was dat ultimo 2014 alle niet kerntaken die nog naijlen uit het Pact van Parkstad zouden zijn afgebouwd of overgedragen. Dit bleek niet mogelijk. Het is zelfs de vraag of dit op korte 

termijn wel mogelijk is, gezien de doorlooptijd van de bestuurlijk-administratieve afhandeling van een aantal projecten.  Het kan zijn dat voor de uitvoering van deze activiteiten zowel in 2015 als 

in 2016 toch een beroep zal moeten 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 afrekening 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 het nieuwe “benchmark” budget. Dit vormt een risico voor het handhaven van de kwaliteit van de bedrijfsvoering, indien deze kosten ten laste van de 

bedrijfsvoering komen.   

 

Desintegratiekosten GBRD 

De maximale doorlooptijd van de Opstart BsGW / Desintegratie GBRD is 4 jaar, maar mogelijk korter. De desintegratie activiteiten hebben een projectmatig karakter. Voor de uitvoering daarvan is 

het frictiekostenbudget van afgerond € 6,3 miljoen beschikbaar. Begrotingstechnisch is dit  budget  gelijkmatig verdeeld over vier jaar. Het  blijkt dat dit budget sneller nodig is. In 2014 is € 1, 0 

miljoen meer uitgegeven dan begroot. Hiervoor is een vordering op de gemeenten opgenomen.   
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5.3 Financiering  

Voor de inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale overheden zijn kaders gesteld in de wet Financiering Decentrale Overheden (Fido) Onder de treasuryfunctie vallen onder 

andere het geldstromenbeheer, het saldobeheer, liquiditeitenbeheer, financiering, uitzetting van gelden en renterisicobeheer. Parkstad heeft twee instrumenten op het gebied van treasury, te 

weten een treasurystatuut en een financieringsparagraaf in de begroting, de bestuursrapportages en het jaarverslag. 

 

Op 13 december 2010 is het Treasurystatuut 2010 vastgesteld door het Parkstadbestuur en in werking getreden. Dit statuut is gebaseerd op de wet- en regelgeving in de Wet Financiering 

Decentrale overheden (Fido) en de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo). Bij de opstelling van het statuut is de administratieve organisatie betreffende de uitvoering 

van de treasuryfunctie aangepast aan de daaraan te stellen actuele eisen. Daarbij is, rekening houdend met de beperkte omvang van de organisatie, de interne controle op de treasuryfunctie 

uitgewerkt met inachtneming van de noodzakelijke functiescheidingen tussen beslissers en uitvoerders. Daarbij is ook de informatievoorziening van het bestuur, via de portefeuillehouder 

financiën, geregeld. In 2014 zijn door Parkstad geen financieringsovereenkomsten gesloten. De beschikbare liquide middelen zijn gespreid over spaarrekeningen bij verschillende banken.  

 

Vlottende schuld 

Het uitstaande crediteurensaldo per 31 december 2014 was € 1,6 miljoen. 

 

Vaste schuld 

Parkstad heeft een beperkte financieringsportefeuille die uitsluitend betrekking heeft op de voorfinanciering van de Buitenring. De omvang van de leningen opgenomen geld bedroeg per ultimo 

2014 € 4,4 miljoen. Dit betreft één lening: 

 Een lening met een restschuld van € 4,4 miljoen voor de voorfinanciering van de buitenring. In 2014 is hierop € 2 ton op afgelost. Totaal is er € 1,4 miljoen op afgelost.  Het rentepercentage 

bedraagt 4,11. 

 Een lening met een restschuld van € 0 ultimo 2014. In 2014 is hierop voor de laatste keer afgelost. Het bedrag aan aflossing bedroeg € 3.6 miljoen. Het rentepercentage bedraagt 4,29. 

 

Beschikbare middelen 

De beschikbare middelen bedroegen ultimo 2013 € 17,6 miljoen. Bij het uitzetten van deze middelen wordt, zoals bepaald in het treasurystatuut, een prudent beleid gehanteerd en wordt het 

kredietrisico beperkt door gespreide uitzetting bij instellingen genoemd in het treasurystatuut.  

 

Kasgeldlimiet 

Conform de Wet Financiering Decentrale Overheden, die ook op gemeenschappelijke regelingen van toepassing is, dient Parkstad in het jaarverslag informatie op te nemen over de kasgeldlimiet 

en de netto vlottende schuld in 2014. Onderstaande tabel geeft aan dat in 2014 binnen de kasgeldlimiet is geopereerd. 
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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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Renterisiconorm 

Parkstad heeft een beperkte vaste schuld die uitsluitend betrekking heeft op de voorfinanciering van de Buitenring. De omvang van de leningen is per 1-1-2015 € 4,4 miljoen. Onderstaand in 

relatie tot de vaste schuld een berekening van de renterisiconorm. Bij de renterisiconorm gaat het om het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente en de daarmee 

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

 

RENTERISICONORM EN RENTERISICO'S VAN DE VASTE SCHULD PER 31-12-201     

  (Bedragen x EUR 1.000)  

Renterisico op vaste schuld 2013 2014 2015 2016  

1a. Renteherziening op vaste schuld o/g 0 0 0 0  

1b. Renteherziening op vaste schuld u/g 0 0 0 0  

  2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a - 1b) 0 0 0 0  

3a. Nieuw aangetrokken vaste schuld (o/g) 0 0 0 0  

3b. Nieuw verstrekte lange leningen (u/g) 0 0 0 0  

  4. Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a - 3b) 0 0 0 0  

  5. Betaalde aflossingen 3.811 3.819 215 224  

  6. Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 0 0 0 0  

  7. Renterisico op vaste schuld (2 + 6) 0 0 0 0  

        

Renterisiconorm          

  8. Stand van de vaste schuld per 1 januari 11.990 8.179 4.360 4.145  

  9. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 20% 20% 20% 20%  

10. Renterisiconorm 2.398 1.636 872 829  

        

Toets Renterisiconorm          

10. Renterisiconorm 2.398 1.636 872 829  

  7. Renterisico op vaste schuld 0 0 0 0  

11. Ruimte(+) / Overschrijding(-) (10 - 7) 2.398 1.636 872 829  

 
 

In 2014 heeft bij Parkstad geen herfinanciering of renteherziening van vaste schulden plaatsgevonden. 
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6. JAARREKENING 2014 

Alle bedragen in de jaarrekening, tabellen en de toelichtingen daarop zijn genoteerd in duizendtallen tenzij anders vermeld. 

In overeenstemming met de eisen die gesteld worden in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bestaat de jaarrekening uit een balans, een rekening van baten en lasten en de 

toelichtingen daarop. De jaarrekening 2014 van Parkstad sluit met een resultaat van € 123 Daarvan heeft € 120 voordelig resultaat betrekking op Parkstad Bureau, € 3 resultaat heeft betrekking op 

GBRD (GBRD € 0 en BAG-GEO € 3).  

 

De Rekenkamer maakt in 2014 voor het laatst onderdeel uit van de jaarrekening van Parkstad. Het dienstverband van de laatste medewerker in loondienst is halverwege 2014 beëindigd. Na de 

beëindiging van het dienstverband heeft er een afrekening plaatsgevonden tussen de Rekenkamer en Parkstad, het resterend financieel saldo is terugbetaald aan de voormalige 

“Rekenkamergemeenten”. 

 

Alvorens de balans en de resultatenrekening te presenteren wordt ingegaan op de gehanteerde waarderingsgrondslagen. 

6.1 Waarderingsgrondslagen 

ACTIVA 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van aanschafwaarde of vervaardigingprijs, verminderd met afschrijvingen.  

Activa met een verkrijgingprijs of vervaardigingkosten van minder dan € 10 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen; deze worden altijd geactiveerd. 

Afschrijving vindt voor de eerste keer plaats in het jaar volgend op het jaar waarin de investering heeft plaatsgevonden. 

De materiële vaste activa met een economisch of maatschappelijk nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, 

worden lineair afgeschreven in: 

a. maximaal 40 jaar: nieuwbouw bedrijfsgebouwen; 

b. maximaal 25 jaar: renovatie, restauratie en aankoop bedrijfsgebouwen; 

c. maximaal 15 jaar: technische installaties in bedrijfsgebouwen; 

d. maximaal 10 jaar: productiemachines en / of apparatuur, veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen; telefooninstallaties; kantoormeubilair; nieuwbouw tijdelijke 

bedrijfsgebouwen; groot onderhoud bedrijfsgebouwen; 

e. maximaal 5 jaar: zware transportmiddelen; aanhangwagens; personenauto’s; lichte motorvoertuigen;  

f. maximaal 4 jaar: automatiseringsapparatuur; 

g. maximaal 4 jaar: software. 
 

Financiële vaste activa 

Voorfinanciering. 

De onder financiële vaste activa opgenomen voorfinanciering buitenring Kerkrade wordt gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Bijdragen aan activa in eigendom van derden 

Bijdragen aan activa in eigendom van derden, worden geactiveerd in overeenstemming met art. 61 BBV als:  

 er sprake is van een investering door een derde; 

 de investering bijdraagt aan de publieke taak; 

 de derde zich heeft verplicht tot het daadwerkelijk investeren, op een wijze zoals is overeengekomen en; 

 de bijdrage kan worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de derde anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen met de investering.  
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Alleen als de bijdrage aan alle voorwaarden voldoet wordt deze verantwoord onder de financiële vaste activa (art. 36 BBV). 

 

Vorderingen 

De debiteuren worden, onder aftrek van de voorziening wegens oninbaarheid, gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Liquide middelen 

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

PASSIVA 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene- en de bestemmingsreserves, alsmede het nog te bestemmen resultaat van de jaarrekening. Het nog te bestemmen resultaat over 

het afgesloten boekjaar wordt afzonderlijk gepresenteerd als onderdeel van de algemene reserve. Na besluitvorming door het Algemeen Bestuur over de resultaatsbestemming 

wordt de resultaatbestemming verwerkt in het daaropvolgende boekjaar. 

 

Voorzieningen 

Voorzieningen zijn de op het moment van opstellen van de jaarrekening voorzienbare verplichtingen, verliezen en/of risico’s voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te 

schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Langlopende leningen 

Langlopende schulden zijn schulden met een oorspronkelijke looptijd van langer dan één jaar. 

 

Vlottende passiva 

De posten opgenomen onder vlottende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen 

en risico’s die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, worden opgenomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
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6.2 Balans 

 

saldo 31-12 saldo 31-12 saldo 31-12 saldo 31-12

ACTIVA 2014 2013 PASSIVA 2014 2013

Bedragen x €1000

Vaste Activa 7.285               10.984             Vaste Passiva 11.094              14.884              

Materiële Vaste activa 81                   168                 Eigen vermogen 5.003                4.514                

Investeringen met een economisch nut 81                   168                  Algemene Reserve 115                   123                   

Resultaat  2013 508                   

Financiële Vaste activa 7.204               10.816             Saldo van baten en lasten 2014 123                   

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd -                  3.612               Bestemmingsreserves 4.765                3.883                

van één jaar of langer

Bijdragen aan activa eigendom van derden 7.204               7.204               Voorzieningen 1.731                2.191                

Vaste schulden met een rentetypische looptijd 4.360                8.179                

van één jaar of langer

Onderhandse leningen van:

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 4.360                8.179                

Vlottende Activa 12.668             21.485             Vlottende Passiva 8.860                17.585              

Onderhanden werk 22.840-             26.996-             Netto vlottende schulden met een rentetypische 1.642                908                  

Onderhanden werk 22.840-             26.996-             looptijd korter dan één jaar

Overige schulden 1.642                908                   

Uitzettingen met een rentetypische looptijd 2.453              1.791              Overlopende Passiva 7.218                16.677              

korter dan één jaar Verplichtingen die in een begrotingsjaar zijn op- 5.791                15.215              

Vorderingen op openbare lichamen 2.426               1.790               gebouwd en die in een volgend begrotingsjaar 

Overige vorderingen 27                   1                     tot betaling komen, met uitzondering van jaar-

lijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde 

Liquide middelen 17.590             28.463             verplichtingen van vergelijkbaar volume

Overlopende activa 15.465             18.226             

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen 2.555               2.416               De van Europese en Nederlandse overheidslichamen 1.323                1.353                

nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met

door voorfinanciering op uitkeringen met een een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking

specifiek bestedingsdoel van lasten van volgende begrotingsjaren

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruit- 12.909             15.811             Overige vooruit ontvangen bedragen die ten 104                   109                   

betaalde bedragen die ten laste van volgende bate van volgende begrotingsjaren komen

begrotingsjaren komen

Totaal Activa 19.954             32.470             Totaal Passiva 19.954              32.470              
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6.3 Toelichting op de balans 

In deze toelichting wordt per balanspost het saldo per 31 december 2014 genoemd met tussen haakjes het vergelijkende cijfer per 31 december 2013. Vervolgens wordt ingegaan op relevante 

bijzonderheden in 2014. 

Het resultaat over 2014 bedraagt € 123 voordelig en is op de balans opgenomen onder het eigen vermogen bij de algemene reserves, in afwachting van het besluit van het Algemeen Bestuur over 

de resultaatsbestemming.  

 

Activa 

 

Vaste Activa € 7.285 (€ 10.984) 

 

Materiële vaste activa € 81 (€ 168) 

Investeringen met economisch nut, 81 (€ 168) 

Het verloop van de boekwaarde in 2014 is als volgt: 

 

Omschrijving  Boekwaarde 

31-12-2013  

Afschrijvingen 

2014  

Investeringen 

2014  

 Boekwaarde 

31-12-2014  

Inventaris 1 1 0    1 

ICT investeringen Parkstad Bureau 27 27 0    0 

ICT investeringen GBRD 139 59 0  80 

  168 87 0 81 

 

In 2014 hebben geen investeringen of desinvesteringen op het materieel vast actief plaatsgevonden. De mutaties beperken zich in 2014 tot de reguliere jaarlijkse afschrijvingen. 

 

Financiële vaste activa € 7.204 (€ 10.816)  

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > één jaar € 0 (€ 3.612) 

Voorfinanciering Buitenring Kerkrade € 0 (€3.612) 

Stadsregio Parkstad Limburg heeft eind 2006 het aandeel van Kerkrade in de Buitenring van € 14.449 voorgefinancierd. De gemeente Kerkrade betaalt haar aandeel terug overeenkomstig het 

aflossing schema van de lening die Parkstad met de bank heeft gesloten voor deze voorfinanciering. De rentekosten worden eveneens jaarlijks door de gemeente Kerkrade betaald. In 2014 heeft 

de laatste aflossing (€ 3.612) plaatsgevonden. De lening is eind 2014 volledig afbetaald. 

 

Bijdragen aan activa in eigendom van derden € 7.204 (€ 7.204) 

Het aandeel van Stadsregio Parkstad Limburg in de financiering van de Buitenring bedraagt € 7.204. Dit bedrag is eind 2006 betaald aan de Provincie Limburg en wordt afgeschreven in 30 jaar 

zodra de Buitenring gereed is. Voor de dekking van de kapitaallasten (rente en afschrijving) van deze investering wordt jaarlijks € 400 gereserveerd ten laste van de Parkstad begroting. 

  

Vlottende activa € 12.668 (€ 21.485) 

Het overzicht van de vlottende activa luidt als volgt: 
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Omschrijving 31-12-2014        31-12-2013 

Onderhanden werk                22.840-                 26.996- 

Uitzettingen met rentetypische looptijd < dan 1 jaar                  2.453         1.791  

Liquide Middelen                17.590                   28.463  

Overlopende activa                15.465                   18.226  

                 12.668                  21.485  

 

Voorraden -/- € 22.840 (-/- € 26.995) 

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie -/- € 22.840 (-/- € 26.995) 

In dit onderdeel van de toelichting wordt verantwoording afgelegd over de mutaties in de onderhanden projecten van Parkstad. Uitgangspunt bij de projectenadministratie is dat het 

projectresultaat bij afronding van een onderhanden project nihil (€ 0) is. Een negatieve boekwaarde duidt de omvang (dekking) van het restant projectkrediet aan dat wel is geoormerkt, maar nog 

niet is uitgekeerd. Een positieve boekwaarde betekent dat het onderhanden project deels tijdelijk via Parkstad wordt voorgefinancierd om dat de toegekende bijdragen van derden (meestal 

Interreg projecten) nog niet zijn ontvangen. Een onderhanden project wordt financieel afgesloten na goedkeuring van de eindrapportage van de projectuitvoerders. 
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Omschrijving 31-12-2013  Vermeerderingen Verminderingen 31-12-2014

INTERREG PROJECTEN

Totaal ROCK                             296                             134                             404-                                26 

Totaal Tiger                             223                                 -                               211-                                13 

Totaal Interreg project SIS                                 -                                   -                                   -                                   -   

Totaal Interreg project Future Proof for care & cure                                 -                                    2                                  4-                                  3-

Totaal Citizens Rail                             108-                                59                             114-                             162-

TOTAAL INTTEREG PROJECTEN                             411                             195                             732-                             126-

BUSINESSCASES HERSTRUCTURERING

Totaal Businesscase Kerkrade West/ Heilust                          5.742-                             820                                 -                            4.921-

Totaal Businesscase Nieuwenhagen                          4.212-                             805                                 -                            3.406-

Totaal Businesscase Brunssum Centrum-Noord                          3.637-                                 -                                   -                            3.636-

Totaal Businesscase Hoensbroek Passart                          6.713-                          1.926                                 -                            4.787-

Totaal Businesscase Vrieheide                             383-                                 -                                   -                               384-

TOTAAL BUSINESSCASES HERSTRUCTURERING                       20.686-                          3.551                                 -                         17.135-

PROJECTEN BC MOBILITEIT

Totaal Zonne-energie Buitenring                                 -                                   -                                 19-                               19-

TOTAAL BC MOBILITEIT                                 -                                   -                                 19-                               19-

PROJECTEN BC WONEN/ HERSTRUCTURERING

Totaal Bestuursconferentie Wonen & Zorg                                 -                                    5                               10-                                  5-

Totaal EIZT Wonen & Zorg                                 -                                   -                                 12-                               12-

Totaal Energiesprong Parkstad                                 -                                  25                               75-                               50-

Totaal Transitiepilot Woningmarktestafette                                 -                                  45                               45-                                 -   

Totaal Acquisitie van vrijesectorhuur beleggers                                 -                                  10                               10-                                 -   

Totaal RWTH                               79-                                49                             125-                             155-

TOTAAL BC WONEN/ HERSTRUCTURERING                               79-                             133                             276-                             223-

PROJECTEN BC ECONOMIE EN TOERISME

Totaal Samenwerking RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed)                                 -                                    4                               25-                               21-

Totaal Detailhandel / Retailstructuurvisie                                 -                                   -                               100-                             100-

Totaal Regionale aanpak leegstand                                 -                                   -                                 20-                               20-

Totaal Staatssteun toets Lysias                                 -                                   -                                    4-                                  4-

Totaal Ruimt.plan Baalsbruggen en omgeving                                 -                                   -                                 15-                               15-

Totaal Charette Parkstad                                 -                                  35                               35-                                  0 

Totaal Doorontw. Entree Parkstad (Uitwerking Charette)                                 -                                   -                                 15-                               15-

Totaal Bestuursconferentie Detailhandel                                 -                                    9                               10-                                  1-

TOTAAL BC ECONOMIE EN TOERISME                                 -                                  48                             224-                             176-

PROJECTEN REGIOFONDS

Totaal Hoogbouwflats Brunssum                             104-                                49                                 -                                 55-

Totaal Gebiedsontw. Oostflank PSL                                 -                               500                                 -                               500 

Totaal Nature Wonder World                               45-                                 -                                   -                                 45-

Totaal Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET)                             152-                             139                                 -                                 13-

Totaal Alliantiefabriek Energietransitie                               23-                                20                                 -                                    2-

Totaal Bouwberg                               50-                                45                                 -                                    5-

Totaal Smart Service HUB                                 -                                  85                               85-                                 -   

Totaal Transformatieopgave Zorggeschikte Woningen                               31-                                  3                                  4-                               32-

Totaal BIHTS                          3.900-                          1.538                             250-                          2.612-

Totaal conferentie regionale transformatie                               18-                                30                                 -                                  13 

Totaal LDE Kerkrade West                                  1-                                 -                                   -                                    1-

Totaal Nieuwe Energie                                 -                               575                          1.105-                             530-

TOTAAL PROJECTEN REGIOFONDS                          4.323-                          2.984                          1.444-                          2.783-

PROJECTEN BDU

Totaal BDU 2012                             210                             469                                 -                               679 

Totaal BDU 2013                          2.529-                             149                               58-                          2.439-

Totaal BDU 2014                                 -                               780                          1.399-                             619-

TOTAAL BDU                          2.318-                          1.398                          1.457-                          2.378-

TOTAAL                       26.995-                          8.308                          4.152-                       22.840-
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ROCK € 26 (€ 296) 

Rock is in 2008 van start gegaan met behulp van een Interreg-bijdrage en met cofinanciering van de gemeente Heerlen, de Provincie Limburg en Parkstad. De boekwaarde per 31 december 2012 

bedraagt € 250 na verrekening van de bijdragen Interreg-subsidie en de bijdragen van de gemeente Heerlen en Parkstad. Het budget voor het Rock project is in totaal € 2,9 miljoen. De begrote 

Interreg subsidie voor het project bedraagt € 1,45 miljoen. De gemeente Heerlen draagt als cofinancier in totaal € 1,4 miljoen bij aan dit project. De bijdrage van Parkstad bedraagt € 55. Per 31 

december 2014 bedraagt de boekwaarde € 26. Dit is het saldo van de uitgaven binnen het project € 134 en de ontvangsten van de cofinancieringsgelden -/- € 403. Begin 2015 is de 12e payment 

claim aan de leadpartner voor dit project (gemeente Eindhoven) toegezonden. 

 

TIGER € 13 (€ 223) 

In 2009 is het Interreg-project TIGER in samenwerking met Städte Region Aachen (leadpartner) opgepakt. Aan Nederlandse zijde zijn de gemeenten Kerkrade, Brunssum, Landgraaf en 

Onderbanken bij dit project als subpartner en cofinancier betrokken. Naast de gemeenten is ook Provincie Limburg cofinancier. Parkstad draagt als partner € 80 bij aan het project. In november 

2009 is de aanvraag voor het subsidie ingediend. In maart 2010 is de uitvoering van het project gestart. Per 31 december 2014 bedraagt het saldo van dit project € 13. Dit is het saldo van de 

ontvangen dotaties van de cofinancieringsgelden (-/- € 211) van de partners. Het project is nog niet afgerekend door de leadpartner waardoor de laatste betalingen nog niet ontvangen zijn. 

 

Citizens Rail -/- € 162 (-/- € 108) 

Citizens Rail is in 2012 van start gegaan met behulp van een Interreg-bijdrage en financiering van Parkstad. Het budget voor Citizens Rail is in totaal € 460. Interreg en Parkstad dragen elk € 230 bij. 

De boekwaarde per 31 december 2014 bedraagt -/- € 163. Dit is het saldo van de uitgaven binnen het project € 59 en de ontvangsten van de cofinancieringsgelden -/- 114. Begin 2015 is de 5e 

payment claim voor Interreg subsidie voor dit project bij de leadpartner (University of Plymouth/ Devon & Cornwall Rail Partnership) ingediend. 

 

Businesscase Kerkrade-West -/- €4.921 (-/- € 5.742) 

In 2013 is een bedrag toegekend van € 1.000 aan het project Businesscase Kerkrade-West. De totale toekenning aan het project in 2012 en 2013 bedraagt € 11.600. Het project wordt bekostigd uit 

het transformatiefonds. De bijdrage van Parkstad en de Provincie Limburg is elk € 5.800. In 2012 is de uitvoering van verschillende deelprojecten gestart. Het bedrag per 31 december 2014 van -/- 

€ 4.921 is de resterende dekking van het project. Er hebben onttrekkingen plaatsgevonden van in totaal € 820 die vooral bestaan uit bijdrage aan het sociaal programma en kosten gemaakt voor 

aankoop van particulier bezit. 

 

Businesscase Landgraaf/ Nieuwenhagen -/- € 3.406 (-/- € 4.212) 

In 2013 is een bedrag toegekend van € 6.742 aan het project Businesscase Landgraaf Nieuwenhagen-Lichtenberg. Het project wordt bekostigd uit het transformatiefonds. De bijdrage van Parkstad 

en de Provincie Limburg is elk € 3.371. In 2013 is de uitvoering van verschillende deelprojecten gestart. Het bedrag per 31 december 2014 van -/- € 3.406 is de resterende dekking van het project. 

Er hebben onttrekkingen plaatsgevonden van in totaal € 805 die bestaan uit aankoop van particulier bezit. 

 

Businesscase Brunssum Centrum-Noord -/- € 3.637 (-/- € 3.637) 

In 2013 is een bedrag toegekend van € 6.051 aan het project Businesscase Brunssum Centrum-Noord. Het project wordt bekostigd uit het transformatiefonds. De bijdrage van Parkstad en de 

Provincie Limburg is elk € 3.025. In 2013 is de uitvoering van verschillende deelprojecten gestart. Het bedrag per 31 december 2014 van -/- € 3.637 is de resterende dekking van het project. Er 

hebben in 2014 geen dotaties of onttrekkingen plaatsgevonden. 
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Businesscase Hoensbroek-Passart -/- € 4.787 (-/- € 6.713) 

In 2013 is een bedrag toegekend van  € 8.727 aan het project Businesscase Hoensbroek-Passart. Het project wordt bekostigd uit het transformatiefonds. De bijdrage van Parkstad en de Provincie 

Limburg is elk € 4.363,5. In 2013 is de uitvoering van verschillende deelprojecten gestart. Het bedrag per 31 december 2014 van -/- € 4.787 is de resterende dekking van het project. Er hebben 

onttrekkingen plaatsgevonden van in totaal € 1.926 die vooral bestaan uit de herinrichting van de markt (openbare ruimten) en aankoop particulier bezit. 

  

Businesscase Vrieheide -/- € 384 (€ -/- 384) 

In 2013 is een bedrag toegekend van € 503 aan het project Businesscase Vrieheide-De Stack. Het project wordt bekostigd uit het transformatiefonds. De bijdrage van Parkstad en de Provincie 

Limburg is elk € 251. In 2013 is de uitvoering van verschillende deelprojecten gestart. Het bedrag per 31 december 2014 van -/- € 384 is de resterende dekking van het project. Er hebben in 2014 

geen dotaties en onttrekkingen plaatsgevonden. 

 

Zonne-Energie Buitenring  -/- € 19 (€ 0) 

Het project Zonne-Energie Buitenring is een project van bestuurscommissie Mobiliteit. Hogeschool Zuyd gaat het potentieel van zonne-energie op en langs de Buitenring onderzoeken. Per 31 

december 2014 bedraagt het saldo van dit project € -/- 19. Dit is het saldo van de beschikbare middelen die door de bestuurscommissie mobiliteit zijn vrijgemaakt voor de uitvoering van dit 

project. Er hebben in 2014 geen onttrekkingen plaatsgevonden op het project. 

 

Bestuursconferentie Wonen & Zorg -/- € 5 (€ 0) 

Het project Bestuursconferentie Wonen & Zorg is een project van  bestuurscommissie Wonen. Het project wordt bekostigd uit het budget van de bestuurscommissie Wonen. Het bedrag -/- € 5 per 

31 december 2014 is de resterende dekking van het project.  In 2014 heeft er een dotatie plaatsgevonden van € 10. Er hebben onttrekkingen plaatsgevonden van in totaal € 5 voor onder andere 

regelen van vergaderfaciliteiten en het opnemen van een videoboodschap. 

 

EIZT Wonen & Zorg-/- € 12 (€ 0) 

Het project EIZT Wonen & Zorg is een project van bestuurscommissie Wonen. Het project wordt bekostigd uit het budget van de bestuurscommissie Wonen.  Per 31 december 2014 bedraagt het 

saldo van dit project -/- € 12. Er hebben in 2014 geen onttrekkingen plaatsgevonden op het project.  

 

Energiesprong Parkstad -/- € 50 (€ 0) 

Het project Energiesprong Parkstad is een project van bestuurscommissie Wonen. Het project wordt voor € 25 bekostigd uit het budget van de bestuurscommissie Wonen en voor € 75  door 

middel van cofinanciering van BZK, Provincie Limburg (ieder € 25) en bijdrage van woningcorporaties (5 x € 5.000). In 2014 hebben we de bedragen van de Provincie en BZK ontvangen. Het bedrag 

-/- € 50 per 31 december 2014 is de resterende dekking van het project.  In 2014 heeft er een dotatie plaatsgevonden van € 75. Er hebben onttrekkingen plaatsgevonden van in totaal € 25 voor 

uitgevoerde werkzaamheden die te maken hebben met het maken van instrumentarium en werkmethode voor PALET. 

 

Transitiepilot Woningmarktestafette  € 0  (€ 0) 

Het project Transitiepilot Woningmarktestafette is een project van bestuurscommissie Wonen. Het project wordt voor € 20 bekostigd uit het budget van de bestuurscommissie Wonen en voor € 

25  doormiddel van cofinanciering van Provincie Limburg (€ 20) en Rabobank (€ 5). Het saldo per 31 december 2014 is € 0. Er hebben in 2014 dotaties en onttrekkingen plaatsgevonden van € 45. 

Het project is in 2014 volledig afgewikkeld. 

 

Acquisitie van vrijesectorhuur beleggers -/- € 0 (€ 0) 

Het project Acquisitie van vrijesectorhuur beleggers is een project van bestuurscommissie Wonen. Het project wordt voor € 9,5 bekostigd uit het budget van de bestuurscommissie Wonen. Het 

saldo per 31 december 2014 is € 0. Er hebben in 2014 dotaties en onttrekkingen plaatsgevonden van € 9,5. Het project is in 2014 volledig afgewikkeld. 



 69 

 

RWTH -/- € 155 (-/- € 79) 

In 2012 is een bedrag toegekend van € 45 voor de RWTH. Dit bestaat uit een bijdrage van Parkstad van € 30 en een cofinanciering van de Gemeente Heerlen, Gemeente Kerkrade en de ROW 

corporaties van in totaal € 15. In 2013 is een bedrag toegekend van € 78 voor het project RWTH. Het project wordt bekostigd uit reserve procesgelden herstructurering wonen € 44/ bijdrage 

Provincie € 19 en bijdrage derden € 15.  In 2014 is het project verlengd en is er een dotatie van € 125 toegevoegd uit het budget van de bestuurscommissie Wonen. De boekwaarde van het project 

per 31 december 2014 bedraagt -/- € 155. In 2014 hebben er voor € 49 aan onttrekkingen plaatsgevonden die grotendeels betrekking hadden op inzet van personeel. 

 

Samenwerking RCE-/- € 21 (€ 0) 

Het project Samenwerking RCE is een project van  bestuurscommissie Economie en Toerisme. Het project wordt bekostigd uit het oude budget van toerisme. Het bedrag -/- € 21 per 31 december 

2014 is de resterende dekking van het project.  In 2014 heeft er een dotatie plaatsgevonden van € 25. Er hebben onttrekkingen plaatsgevonden van in totaal € 4 voor aanschaf kaartmateriaal. 

 

Detailhandel/ Retailstructuurvisie -/- € 100 (€ 0) 

Het project Detailhandel retailstructuurvisie is een project van bestuurscommissie Economie en Toerisme . Het project wordt voor € 100 bekostigd uit het budget van de bestuurscommissie 

Economie en Toerisme. Het bedrag -/- € 100 per 31 december 2014 is de resterende dekking van het project.  In 2014 heeft er een dotatie plaatsgevonden van € 100. Er hebben in 2014 geen 

onttrekkingen plaatsgevonden op het project. 

 

Regionale aanpak leegstand -/- € 20 (€ 0) 

Het project Regionale aanpak leegstand is een project van bestuurscommissie Economie en Toerisme . Het project wordt voor € 20 bekostigd uit het budget van de bestuurscommissie Economie 

en Toerisme. Het bedrag -/- € 20 per 31 december 2014 is de resterende dekking van het project.  In 2014 heeft er een dotatie plaatsgevonden van € 20. Er hebben in 2014 geen onttrekkingen 

plaatsgevonden op het project. 

 

Staatssteun toets Lysias -/- € 4 (€ 0) 

Het project Staatssteun toets Lysias is een project van bestuurscommissie Economie en Toerisme . Het project wordt voor € 4 bekostigd uit het budget van de bestuurscommissie Economie en 

Toerisme. Het bedrag -/- € 4 per 31 december 2014 is de resterende dekking van het project.  In 2014 heeft er een dotatie plaatsgevonden van € 4. Er hebben in 2014 geen onttrekkingen 

plaatsgevonden op het project. 

 

Ruimt. Plan Baalsbruggen en omgeving -/- € 15 (€ 0) 

Het project Ruimtelijk plan baalsbruggen en omgeving is een project van bestuurscommissie Economie en Toerisme . Het project wordt voor € 15 bekostigd uit het budget van de 

bestuurscommissie Economie en Toerisme. Het bedrag -/- € 15 per 31 december 2014 is de resterende dekking van het project.  In 2014 heeft er een dotatie plaatsgevonden van € 15. Er hebben in 

2014 geen onttrekkingen plaatsgevonden op het project. 

 

Charette Parkstad -/- € 0 (€ 0) 

Het project Charette Parkstad is een project van  bestuurscommissie Economie en Toerisme. Het project wordt bekostigd uit het budget van de bestuurscommissie Economie en Toerisme.  De 

boekwaarde van het project per 31 december 2014 bedraagt € 0.  In 2014 heeft er een dotatie plaatsgevonden van € 35. Er hebben onttrekkingen plaatsgevonden van in totaal € 35. 
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Doorontw. Entree Parkstad -/- € 15 (€ 0) 

Het project Doorontwikkeling Entree Parkstad is een project van bestuurscommissie Economie en Toerisme . Het project wordt voor € 15 bekostigd uit het budget van de bestuurscommissie 

Economie en Toerisme. Het bedrag -/- € 15 per 31 december 2014 is de resterende dekking van het project.  In 2014 heeft er een dotatie plaatsgevonden van € 15. Er hebben in 2014 geen 

onttrekkingen plaatsgevonden op het project. 

 

Bestuursconferentie Detailhandel -/- € 1 (€ 0) 

Het project Bestuursconferentie Detailhandel is een project van bestuurscommissie Economie en Toerisme . Het project wordt voor € 10 bekostigd uit het budget van de bestuurscommissie 

Economie en Toerisme. Het bedrag -/- € 1 per 31 december 2014 is de resterende dekking van het project.  In 2014 heeft er een dotatie plaatsgevonden van € 15. Er hebben onttrekkingen 

plaatsgevonden van in totaal €14. 

 

Hoogbouwflats Parkstad -/- € 55 (-/- € 104) 

In 2013 is een bedrag toegekend van € 120 aan het project Hoogbouwflats Parkstad. Het project wordt bekostigd uit de reserve procesgelden herstructurering wonen € 110 en een subsidie van 

BZK/Platform 31 van € 10. Het bedrag per 31 december 2014 van -/- € 55 is de resterende dekking van het project. Er hebben onttrekkingen plaatsgevonden van in totaal € 49 die vooral bestaan 

uit het maken van projectkosten € 31 en personele kosten € 24. 

 

Gebiedsontwikkeling Oostflank PSL € 500 (€ 0) 

In 2013 is een bedrag toegekend van € 2.500 aan de Provincie Limburg voor het project Gebiedsontwikkeling van de Oostflank Parkstad Limburg. Het project wordt bekostigd uit het regiofonds. De 

boekwaarde per 31 december 2014 is € 500. In 2014 heeft er een onttrekking van € 500 plaatsgevonden. In 2015 zal de dekking van 2014 en 2015 aan het project worden toegevoegd. 

 

Nature Wonder World -/- € 45 (-/- € 45) 

In 2011 is een bedrag toegekend van € 450 aan ADDVentures voor het project Nature Wonder World. Het project wordt bekostigd uit de procesgelden Regiofonds. De bijdrage van Parkstad en de 

Provincie Limburg is elk € 225. In 2011 is de eerste tranche uitbetaald van € 225. Door enige vertraging in de uitvoering van het plan van aanpak hebben er in totaliteit een tweetal 

termijnverlengingen plaatsgevonden en loopt het project tot 31 maart 2015. In 2013 is de tweede tranche uitbetaald van € 180. Het restant wordt voldaan na goedkeuring van de eindafrekening 

van het project. 

 

PALET (Parkstad Limburg Energie Transitie) -/- € 13 (-/- € 152) 

In 2013 is een bedrag toegekend van € 160 voor het project Parkstad Limburg Energie Transitie. Het project wordt bekostigd uit de procesgelden Regiofonds. De boekwaarde per 31 december 

2014 van -/- € 13 is de resterende dekking van het project. Er hebben onttrekkingen plaatsgevonden van in totaal € 139. 

 

Alliantiefabriek Energietransitie -/- € 2 (-/- € 23) 

In 2013 is een bedrag toegekend van € 30 voor het project Alliantiefabriek Energietransitie. Het project wordt bekostigd uit de procesgelden Regiofonds en de IBA voor elk € 15. De boekwaarde 

per 31 december 2014 van -/- € 2 is de resterende dekking van het project. Er hebben onttrekkingen plaatsgevonden van in totaal € 20. 

 

Bouwberg -/- € 5 (-/- € 50) 

In 2013 is een bedrag toegekend van € 50 aan de gemeente Brunssum voor het project Bouwberg. De projecten worden bekostigd uit het regiofonds. De boekwaarde per 31 december 2014 van -/- 

€ 5 is de resterende dekking van het project. In 2014 hebben er onttrekkingen plaatsgevonden van in totaal € 45. 
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Smart Service HUB € 0 (€ 0) 

In 2013 is een bedrag toegekend van € 250 aan de gemeente Heerlen voor het project Smart Service Hub. De projecten worden bekostigd uit het regiofonds. In 2014 heeft er een dotatie 

plaatsgevonden die gelijk is aan de onttrekking.  

 

Transformatieopgaaf Zorggeschikte Woningen -/- € 32 (-/- € 31) 

In 2012 is het project Transformatieopgaaf Zorggeschikte Woningen van start gegaan. Het budget voor dit project bedraagt € 88. De bijdrage van Parkstad is € 55; van de Provincie Limburg 

ontvangen we een cofinanciering van € 33 (Uitvoeringsplan Actieprogramma Zorgwoningen 2009). Het project is verlengd tot 1 april 2014. De boekwaarde per 31 december 2014 bedraagt -/- € 32.  

 

BIHTS -/- € 2.612 (-/- € 3.900) 

Het totale budget voor het project Building Integrated High Tech Systems (BIHTS) bedraagt € 8.000. In 2012 is een bedrag toegekend van € 5.800. Het restant van het budget is beschikbaar voor de 

voucherregeling. Nadat de beschikking is verstrekt wordt dit budget verantwoord. Voor de voucherregeling is in 2013 een bedrag van € 380 aan projecten toegekend en in 2015 een bedrag van € 

250. Het project bestaat uit een bijdrage van Parkstad en de Provincie van elk € 4.000. De boekwaarde van het project per 31 december 2014 bedraagt -/-  € 2.612. In 2014 hebben er voor € 250 

dotaties en  voor € 1.538 onttrekkingen plaatsgevonden. De dotaties hebben volledig betrekking op de voucherregeling. De onttrekkingen hebben betrekking op een bijdrage voor: kennis & 

equipment € 338/ Real life lab € 338/ Neber € 200/ Bijdrage Grensoverschrijdende Huisvesting € 200/ Incubator € 151/ Voucherregeling € 250. 

 

Conferentie regionale transformatie  € 13 (-/- € 18) 

In 2013 is een bijdrage ontvangen van € 18 voor het project conferentie regionale transformatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Het project heeft een dekking van 

EUR -/- €52,5. Hiervan bestaat € 35 uit cofinanciering (BZK € 17,5 en Provincie € 17,5). Van de provincie is de beschikking nog niet ontvangen. In 2014 heeft de conferentie plaatsgevonden en is er 

voor in totaal € 30 aan het project onttrokken. 

 

LDE Kerkrade West -/- € 1 (-/- € 1) 

In 2012 is het project LDE Kerkrade West van start gegaan. Parkstad draagt € 15 bij. De overige bijdragen zijn cofinancieringen van de Gemeente Kerkrade, Provincie Limburg en Hestia groep voor 

in totaal € 45. De boekwaarde van het project per 31 december 2014 bedraagt -/- € 1. In 2014 hebben er geen onttrekkingen en dotaties plaatsgevonden. 

 

Nieuwe energie -/- 530 (€ 0) 

Het project Nieuwe Energie is een project dat voor € 455 wordt gedekt uit het regiofonds en het overige deel van € 845 betreft een cofinanciering van gemeenten (€ 195) en de provincie (€ 650). 

Het bedrag van -/- € 530 per 31 december 2014 is de resterende dekking van het project. In 2014 heeft er een dotatie plaatsgevonden van € 1.105. Er hebben onttrekkingen plaatsgevonden van in 

totaal € 575. De onttrekkingen hebben betrekking op: Duurzaamheidswinkel € 165/ Energietuin Continium € 250/ Modlar €135 en PV-Project € 25. 

  

BDU 2012 en 2013 -/- € 1.760 (-/- €2.318) 

In 2013 zijn de beschikkingen van BDU 2012 en 2013 ontvangen voor in totaal € 2.884 van de Provincie Limburg. De BDU wordt jaarlijks verantwoord via de SISA. De boekwaarde per 31 december 

2014 van -/- € 1.760 is de resterende dekking van het project. In 2014 hebben er voor  € 618 onttrekkingen plaatsgevonden. 

 

BDU 2014 -/- € 619 ( € 0) 

In 2014 zijn de beschikkingen BDU 2014 ontvangen voor in totaal € 1.399 van de Provincie Limburg. De BDU wordt jaarlijks verantwoord via de SISA. De boekwaarde per 31 december 2014 van -/- 

€ 619 is de resterende dekking van het project. In 2014 hebben er dotaties plaatsgevonden van in totaal € 1.399.  Er hebben onttrekkingen plaatsgevonden van in totaal € 780. 
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Uitzettingen met een rentetypische looptijd < dan 1 jaar, € 2.453 (€ 1.791) 

 

De specificatie van deze post luidt als volgt:  

Omschrijving 31-12-2014 31-12-2013 

Vorderingen op openbare lichamen                2.426        1.790 

Overige vorderingen                      27                      2 

                2.453               1.791  

Per onderdeel wordt hieronder een korte toelichting gegeven.  

 

Vorderingen op openbare lichamen € 2.426 (€ 1.790) 

Omschrijving 31-12-2014 31-12-2013 

Openstaande debiteuren Parkstad                 617             684 

Openstaande debiteuren GBRD              1.093               213 

Openstaande debiteuren Rekenkamer                      -                   - 

Te vorderen compensabele BTW             716                 893    

              2.426               1.790  

 

Openstaande debiteuren Parkstad € 643 (€ 684) 

Nagenoeg alle privaatrechtelijke debiteuren hebben per 31 december hun rekeningen aan Parkstad betaald. Wel staan er nog een aantal vorderingen op openbare lichamen, zoals gemeenten en  

provincies open. Hoewel deze vorderingen in het algemeen een ander risicoprofiel hebben dan de privaatrechtelijke vorderingen is de omvang van deze openstaande posten zodanig dat het 

vooralsnog niet opportuun wordt geacht de in het verleden gevormde voorziening voor dubieuze debiteuren van € 40 aan te passen. Deze voorziening maakt deel uit van het gerapporteerde saldo 

van openstaande debiteuren van € 643. Het saldo van openstaande posten is per 31 december in werkelijkheid € 683. De waardering van deze post voor de balans is € 643, zodat rekening wordt 

gehouden met een mogelijk verliesrisico tot een bedrag van € 40. 

Omschrijving 31-12-2014 31-12-2013 

Rijksoverheid                           0    0 

Provincie Limburg                      489  492 

Gemeenten                        58  189 

Overig                      136  3 

                       683* 684  

* Exclusief € 40 mogelijk verliesrisico 

 

Openstaande debiteuren GBRD € 1.093 (€ 213) 

Dit betreft met name vorderingen op openbare lichamen zoals gemeenten. De verwachting is dat deze vorderingen volledig door de gemeenten worden voldaan. 

Omschrijving 31-12-2014 31-12-2013 

Gemeenten                  1.057  212 

Overig                       36  1 

                   1.093                       213  
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Liquide middelen € 17.590 (€ 28.463) 

De samenstelling van de post liquide middelen is als volgt: 

Omschrijving 31-12-2014 31-12-2013 

Parkstad Bureau 17.343 23.196 

Parkstad GBRD 247 252 

Parkstad Rekenkamer 0 105 

                      17.590                      28.463  

 

 

Overlopende activa € 15.465 (€ 18.226) 

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel € 2.555 (€ 2.416)  

 Dit betreft met name de nog te ontvangen EFRO subsidie en EZ cofinanciering m.b.t. de EFRO programma’s 5 en 6.  

In 2014 hebben op deze post geen mutaties plaatsgevonden. De rentekosten van deze voorfinanciering worden betaald uit het EFRO- Risicofonds. De afrekeningen van de EFRO 

programma’s 5 en 6 zijn inmiddels beide goedgekeurd door de Europese Unie. 

De beroepsprocedure over de eindafrekening van de EZ cofinanciering van het EFRO 5 programma daterend van 21 december 2010 is afgesloten. In mei 2013 heeft  de Rechtbank van 

Maastricht het beroepschrift van de Provincie tegen de beschikking van het ministerie afgewezen. Daarop is door de provincie hoger beroep ingesteld bij de Raad van State. De RvS heeft 

ook in hoger beroep het ministerie van EZ in het gelijk gesteld.  Momenteel wordt onderzocht op welke wijze de risicopartners (de Provincie Limburg en het voormalig Streekgewest 

Westelijke Mijnstreek deze tegenvaller financieel wordt verwerkt. Er wordt naar gestreefd de gevolgen van deze uitspraak via het EFRO risicofonds af te dekken. EZ dient de komende tijd 

nog een besluit te nemen over de einddeclaratie voor de cofinanciering van het EFRO 6 programma, dat via Parkstad is uitgevoerd. 

 In 2013 hebben we de subsidiebeschikkingen voor de BDU jaren 2012 en 2013 ontvangen van de Provincie. De Provincie heeft 90% van dit bedrag voldaan en het restant € 274 is 

opgenomen als nog te ontvangen voorschotbedragen. 

 In 2014 hebben we de subsidiebeschikkingen voor de BDU 2014 ontvangen van de Provincie. De Provincie heeft 90% van dit bedrag voldaan en het restant € 140 is opgenomen als nog te 

ontvangen voorschotbedragen. 

  

Omschrijving 31-12-2013 Vermeerderingen Verminderingen 31-12-2014 

Betaalrekening EFRO Middelen algemeen 8     8 

Betaalrekening EFRO 5 Middelen 236     236 

Betaalrekening EFRO 6 Middelen 1.897     1.897 

BDU 2012/2013 

BDU 2014 

274 

0 

 

140 

  

 

274 

140 

Totaal                     2.416                         0 0                          2.555 
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Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen € 12.909 (€ 15.811) 

Nog te ontvangen € 12.795 (€ 15.811) 

De nog te ontvangen bedragen per 31-12-2014 bedragen voor Parkstad € 10.360, voor de GBRD € 2.435. De vorderingen van Parkstad hebben met name betrekking op de businesscases 

herstructurering € 8.872 van de Provincie. De dekking van dit project is volledig verantwoord in de projectadministratie en de Provincie dient dit openstaand bedrag nog te voldoen. De 

vorderingen BIHTS, studentenhuisvesting en Nature Wonder World betreffen ook vorderingen op de Provincie waarvan de dekking van dit project volledig verantwoord zijn in de 

projectadministratie. Bij de GBRD is er eind 2014 een vordering opgenomen op de gemeenten van € 1.043 voor de gemaakte frictie en desintegratiekosten. De overige openstaande vorderingen 

zijn het gevolg van het reguliere invorderingsproces. 

 

Omschrijving 31-12-2014 31-12-2013 

Parkstad Bureau           10.360            11.735  

Bijdrage Businesscase Herstructurering             8.872              8.872  

Bijdrage BIHTS                888              1.574  

Bijdrage Nieuwe Energie Regiodialoog 

Bijdrage Rock  

Werkgeverslast GBRD december 

               178 

               351 

                   0 

                    0 

                    0 

               577  

Beëindigingsovereenkomst 60 plussers                  21                412 

Rentebaten                   12                201  

Teruggaaf basispremie WAO/WIA 2013                    0                  24   

Bijdrage Studentenhuisvesting                    0                  19    

Overige posten                  38                  56  

      

GBRD – Belastingen & Registraties             2.435        3.965 

Frictie en Desintegratiekosten             1.043              0 

Beëindigingsovereenkomst 60 plussers                967       3.638 

Frictiebudget 

Overige posten 

               327 

                 97  

         327 

            0         

                        

Rekenkamer                    0                     3  

Rentebaten          0                     3  

 Totaal          12.795           15.703  

 

Vooruitbetaald € 114 (€ 96) 

De vooruitbetaalde bedragen, van Parkstad Bureau € 55 (€ 26), GBRD € 7 (€ 23) en van BAG-GEO € 52 (€ 47). Deze bedragen zijn in 2014 vooruitbetaald in verband met kosten die betrekking 

hebben op 2015. De grootste posten bij Parkstad zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering Loyalis, voorschot kosten verwerking salarisadm. Raet, bijdrage VVV routebureau, huur pand januari voor 

in totaal € 40. Bij de GBRD onderhoud op de Ortax calculator € 7. Bij BAG-GEO onderhoud van het softwarepakket Neuron € 38. 
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Passiva 

Vaste Passiva € 11.094 (€ 14.884) 

De vaste passiva bestaan uit de reserves de voorzieningen en de langlopende leningen. Hieronder worden de mutaties en de stand van de reserves en voorzieningen nader toegelicht. 

 

Eigen vermogen € 5.003 (€ 4.514) 

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, het nog te bestemmen resultaat en de bestemmingsreserves van Parkstad, conform het hierna volgende overzicht 

  

Saldo  Geraamde  mutaties 2014 
Bestemming resultaat 
voorgaand boekjaar Mutaties t/m 2014 Saldo  

31-12-2013 Toevoeging Onttrekking Toevoeging Onttrekking Toevoeging Onttrekking 31-12-2014 

Algemene Reserves                 

Algemene reserve Parkstad                    115                         423                         423                     115  

Algemene reserve Rekenkamer                        8                                   8                        -    

Saldo van baten en lasten  2013                    510                       510                   510                          -                          -    

Saldo van baten en lasten  2014                       -                               123                       123  

Totaal algemene reserves                    633                        -                       510                     423                 510                     123                     431                     238  

Bestemmingsreserves                 

Communicatie                      45                        45                             45                        -    

Egalisatie frictiekosten GBRD                       -                         61                         62                             62  

Egalisatie frictiekosten Parkstad                       -                       403                           403                       403  

ICT GBRD                    112                                 112  

ICT GBRD / GEO                      42                         34                             28                       15  

Organisatie ontwikkeling                     107                       107                           107                        -    

Procesgelden herstructurering wonen                      55                         55                             55                        -    

Ringwegen                 2.311                     400                     186                         400                     186                  2.526  

Risicoreserve wachtgelden voorzitter                    296                       296                           296                        -    

Städte Region Aachen / EGTS                      70                       25                       50                       25                           38                       57  

Stortplaatsen                      65                                   65  

Toerisme                    126                       126                           126                        -    

Werkbudget Bestuurscommissie Economie en Toerisme 2014-2015                       -     p.m.                           199                       199  

Werkbudget Bestuurscommissie Mobiliteit 2014-2015                       -     p.m.                           110                       110  

Werkbudget Bestuurscommissie Ruimte 2014-2015                       -     p.m.                           425                       425  

Werkbudget Bestuurscommissie Wonen 2014-2015                       -     p.m.                           269                       269  

Werkbudget Dagelijks Bestuur 2014-2015    p.m.                           178                       178  

Werkgelegenheidsfonds                    653                       369                           308                     345  

Totaal bestemmingsreserves                 3.883                     889                  1.268                       87                    -                    1.984                  1.189                  4.765  

Totaal Eigen vermogen                 4.516                     889                  1.778                     510                 510                  2.107                  1.620                  5.003  
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Algemene Reserve Parkstad € 115 (€ 115) 

De algemene reserve heeft een omvang van € 115. Het Dagelijks bestuur is bevoegd de algemene reserve als dekkingsmiddel aan te wenden voor onvoorziene en onvermijdbare uitgaven met een 

incidenteel karakter. In 2014 heeft het Dagelijks bestuur van deze bevoegdheid geen gebruik gemaakt. Wel is de resultaatbestemming 2013 via de algemene reserve verwerkt. Dit heeft geleidt tot 

een dotatie en onttrekking van € 423. Voor een uitgebreidere toelichting zie paragraaf 5.2 van het jaarverslag. 

 

Algemene Reserve Rekenkamer € 0 (€ 8) 

De algemene reserve heeft een omvang van € 8. In 2014 heeft de afrekening met de Rekenkamer plaatsgevonden. De resterende middelen zijn verdeeld over de “voormalig 

Rekenkamergemeenten”.  

 

Resultaat na bestemming 2014 123 (€ 510) 

Het resultaat na bestemming 2014 volgt uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en is onderdeel van het eigen vermogen. Na het besluit van de vaststelling van de jaarrekening en 

de bestemming van dit nog niet bestemde resultaat door het Algemeen Bestuur, wordt het besluit van het Algemeen Bestuur verwerkt in een begrotingswijziging van 2015. Het resultaat over 2014 

bedraagt € 123 voordelig, daarvan heeft € 120 voordelig betrekking op Parkstad Bureau, € 0 op GBRD en € 3 voordelig BAG GEO.  

 

Bestemmingsreserves € 4.765 (€ 3.883) 

De ontwikkeling van de bestemmingsreserves in 2014 is weergegeven in het overzicht. De bestemmingsreserves die in 2014 zijn gemuteerd worden hieronder toegelicht. 

 

Reserve Communicatie  € 0 (€ 45) OPGEHEVEN  

Deze reserve is door de resultaatbestemming jaarrekening 2008 ontstaan met het doel overheveling budget voor uitvoering communicatietraject. In 2014 is deze reserve conform de 

besluitvorming hieromtrent opgeheven. In 2014 heeft er een onttrekking plaatsgevonden van € 45 ten gunste van het budget communicatie. Het resterend saldo op het budget communicatie is 

toegevoegd aan het werkbudget van het DB. Uit dit budget dienen toekomstige communicatiekosten betaald te worden. 

 

Reserve frictiekosten GBRD € 62 (€ 0) 

GBRD heeft in 2013 een aantal beëindigingsovereenkomsten met 60-+ medewerkers gesloten. Als gevolg van deze regeling is deze reserve in 2014 gevormd. In 2014 heeft er een dotatie van € 62 

plaatsgevonden. De looptijd van deze reserve is tot 2018. De frictiekosten zijn in 2014 volledig opgevangen door de beschikbare middelen voor loonkosten en bedrijfsvoering. In 2014 hebben er 

geen onttrekkingen plaatsgevonden. 

 

Reserve frictiekosten Parkstad € 403 (€ 0) 

Parkstad heeft in 2013 een aantal beëindigingsovereenkomsten met 60-+ medewerkers gesloten. Als gevolg van deze regeling is deze reserve in 2014 gevormd. In 2014 heeft er een dotatie van  € 

403 plaatsgevonden. De looptijd van deze reserve is tot 2018. De frictiekosten zijn in 2014 volledig opgevangen door de beschikbare middelen voor loonkosten en bedrijfsvoering. In 2014 hebben 

er geen onttrekkingen plaatsgevonden. 

 

Reserve ICT GBRD  € 112 (€ 112) 

Deze reserve is door de resultaatbestemming jaarrekening 2011 ontstaan en dient ter dekking van de kapitaallasten bij ICT investeringen van de Gemeenschappelijke Belasting- en Registratiedienst 

(GBRD).Naar aanleiding van de afronding van de implementatie van de aangeschafte software vindt steeds een onttrekking aan deze reserve plaats ter dekking van de kapitaallasten daarvan. In 
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2014 is voorgesteld om de reserves van ICT GBRD en ICT GBRD GEO samen te voegen. Het dagelijks bestuur heeft de samenvoeging in afwachting van de besluitvorming over de positionering van 

BAG-GEO uitgesteld. 

 

Reserve ICT GBRD / GEO  € 15 (€ 42) 

Deze reserve is door de resultaatbestemming jaarrekening 2011 ontstaan en dient ter dekking van de kapitaallasten bij ICT investeringen van GBRD onderdeel GEO. Naar aanleiding van de 

afronding van de implementatie van de software vindt een onttrekking aan deze reserve plaats ter dekking van de kapitaallasten daarvan. In 2014 bedragen deze kapitaallasten € 28.  

 

Reserve Organisatieontwikkeling  € 0 (€ 107) OPGEHEVEN 

Deze reserve is door de resultaatbestemming jaarrekening 2008 ontstaan en de doelstelling van deze reserve is in 2013 aangepast in het dekken van incidentele kosten van de transitie 

Parkstadorganisatie als uitvoering van de besluitvorming over toekomstige regionale samenwerking. In 2014 is deze reserve opgeheven en is dit budget toegevoegd aan de werkbudgetten van de 

bestuurscommissies. 

 

Reserve Procesgelden herstructurering wonen € 0 (€ 55) OPGEHEVEN 

Deze reserve is gevormd voor het bieden van financiële ondersteuning bij het uitvoeren van daarvoor in aanmerking komende processen op het terrein van herstructurering. In 2014 is deze 

reserve opgeheven en is dit budget toegevoegd aan de werkbudgetten van de bestuurscommissies.  

 

Reserve Ringwegen € 2.526 (€ 2.311) 

Elk jaar wordt € 400 aan de reserve ringwegen toegevoegd ter dekking van de kapitaallasten (jaarlijkse rente en toekomstige afschrijving) van de ringwegen. Voor de voorfinanciering van de 

buitenring heeft Parkstad een lening afgesloten. De rentekosten van de lening (€ 186) zijn in 2014, zoals gepland, onttrokken aan deze bestemmingsreserve. Na realisatie van de Buitenring worden 

ook de afschrijvingskosten uit de reserve gedekt. 

 

Risicoreserve wachtgelden voorzitter  € 0 (€ 296) OPGEHEVEN 

Deze reserve is door de resultaatbestemming jaarrekening 2012 ontstaan en dient ter dekking van het betalen van de mogelijke wachtgelden als gevolg van de verwachte onmogelijkheid de 

voorzitter per november 2014 te herbenoemen. In 2014 is deze reserve opgeheven en is dit budget toegevoegd aan de werkbudgetten van de bestuurscommissies.  

 

Reserve Städte Region Aachen / EGTS € 57 (€ 70) 

Deze reserve is door de resultaatbestemming jaarrekening 2009 en 2010 gevormd uit budgetoverschotten van de AG Charlemagne (de voorloper naar een EGTS). Het doel is de aanloop naar de 

vorming van een EGTS mogelijk te maken. In 2014 heeft er een dotatie op plaatsgevonden van €25 en een onttrekking van € 38. De eindafrekening van 2014 was ten tijde van het opstellen van de 

jaarrekening nog niet gereed en is ten laste van het boekjaar 2015 verantwoord. 

 

Reserve stortplaatsen € 65 (€ 65) 

De voorziening is gevormd ter dekking van de nazorg en eindafwerking van de stortplaats Nieuwenhagen. In 2014 heeft hier geen mutatie op plaatsgevonden. 

 

Reserve Toerisme € 0 (€ 126) OPGEHEVEN 

De reserve wordt gevoed door de niet bestede middelen die jaarlijks ter beschikking staan voor het uitvoeringsprogramma toerisme via de resultaatbestemming toe te voegen. Met ingang van 

2010 is de reserve gekoppeld aan het uitvoeringsplan toerisme. Om de uitvoering van activiteiten volgens het uitvoeringsplan zeker te stellen worden de niet bestede budgetten in enig jaar 

toegevoegd aan de reserve. In 2014 is deze reserve opgeheven en is dit budget toegevoegd aan de werkbudgetten van de bestuurscommissies.  
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Reserve Werkbudget Bestuurscommissie Economie en Toerisme € 199 (€ 0) 

In 2014 is door het dagelijks bestuur het besluit genomen om de werkbudgetten van de bestuurscommissies ook in 2015 te kunnen blijven inzetten. Conform besluit van AB zijn de resterende 

gelden toegevoegd aan de reserve. 

Hierdoor zijn alle niet bestede werkbudgetten 2014 toegevoegd aan deze reserve. In 2014 heeft er een dotatie plaatsgevonden van € 199. 

 

Reserve Werkbudget Bestuurscommissie Mobiliteit 

In 2014 is door het dagelijks bestuur het besluit genomen om de werkbudgetten van de bestuurscommissies ook in 2015 te kunnen blijven inzetten. Conform besluit van AB zijn de resterende 

gelden toegevoegd aan de reserve.. In 2014 heeft er een dotatie plaatsgevonden van € 110. 

 

Reserve Werkbudget Bestuurscommissie Ruimte 

In 2014 is door het dagelijks bestuur het besluit genomen om de werkbudgetten van de bestuurscommissies ook in 2015 te kunnen blijven inzetten. Conform besluit van AB zijn de resterende 

gelden toegevoegd aan de reserve.. In 2014 heeft er een dotatie plaatsgevonden van € 425. 

 

Reserve Werkbudget Bestuurscommissie Wonen 

In 2014 is door het dagelijks bestuur het besluit genomen om de werkbudgetten van de bestuurscommissies ook in 2015 te kunnen blijven inzetten. Conform besluit van AB zijn de resterende 

gelden toegevoegd aan de reserve.. In 2014 heeft er een dotatie plaatsgevonden van € 269. 

 

Reserve Werkbudget Dagelijks Bestuur 

In 2014 is door het dagelijks bestuur het besluit genomen om de werkbudgetten van de bestuurscommissies ook in 2015 te kunnen blijven inzetten. Conform besluit van AB zijn de resterende 

gelden toegevoegd aan de reserve.. In 2014 heeft er een dotatie plaatsgevonden van € 178. 

 

Reserve Werkgelegenheidsfonds € 345 (€ 653) 

Deze reserve dient ter dekking van de kosten van het project Kennis, Onderwijs en Arbeidsmarkt van het programma Economische Structuurversterking. 

In 2014 is er een bedrag van € 308 onttrokken ter dekking van de bijdrage voor het Grensinfopunt Aachen-Eurode € 50/ Neimed € 49/ Subsidie verzoek Necdar € 160 / Instroom en scholing € 50. In 

2014 en later jaren zijn de volgende bedragen uit deze reserve gereserveerd: Grensinfopunt Aachen-Eurode € 50, Neimed € 65, Subsidie verzoek Nedcar € 159, Instroom en scholing € 43. Het 

restant van € 28 is ongelabeld en blijft beschikbaar voor bijdragen in 2015. In 2014 is door het dagelijks bestuur het besluit genomen om de reserve werkgelegenheidsfonds inclusief alle aangegane 

verplichtingen over te dragen aan de Gemeente Heerlen. Dit is in 2014 vanwege het korte tijdbestek niet geëffectueerd.  
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Voorzieningen € 1.731 (€ 2.191)  

De specificatie van het saldo van de voorzieningen treft u in het volgende overzicht aan.  

Voorziening 

Saldo Geraamde  mutaties  2014 Mutaties Jaarrekening 2014 Saldo  

31-12-2013 Toevoeging Onttrekking Toevoeging Aanwending Vrijval 31-12-2014 

EFRO programma Risicofonds               1.063                       38                1.025  

Netwerkbijeenkomsten                     5                     5                     1                      4  

Onderzoeken Rekenkamer                   19                    18                   19                     -    

Frictiekosten Vroegpensioen Parkstad                    -                  390                210               390               210                   180  

Financiele Arrangementen                    -                  116                 116                 27                    89  

Vroegpensioen GBRD                 304                269               304               269                    35  

Regiofonds               1.030             1.395             2.425               387             1.050                   367  

Voormalig personeel                    74                    22                   1                 44                    31  

Totaal voorzieningen               2.191             2.204             2.949            1.198             1.658                  -                1.731  

 

EFRO programma Risicofonds € 1.025 (€ 1.063) 

De mutaties binnen het risicofonds waren in 2014 als volgt: 

Mutaties EFRO risicofonds 2014 31-12-2013 Onttrekking Toevoeging 31-12-2014 

Omschrijving         

Beginsaldo per 1-1-2014                   1.063                      1.063  

Toevoeging rente voorziening periode 2014                          -                           -    

Rentekosten i.v.m. voorfinanciering Parkstad                        11                        11- 

Programmamanagement EFRO                        27                        27- 

Eindsaldo per 31-12-2014      1.063                    38                      -                  1.025  

Voor een toelichting op het risico met betrekking tot de afwikkeling van de EFRO programma’s zie hoofdstuk 5 van het jaarverslag onder de paragraaf risicobeheersing. 

Voorzieningen Netwerkbijeenkomsten € 4 (€ 5) 

De voorzieningen Netwerkbijeenkomsten betreft van derden verkregen middelen die specifiek besteed dienen te worden conform de daarvoor geldende voorwaarden. In 2014 is een bedrag van € 

1 aan deze voorziening onttrokken. 

 

Voorziening Onderzoeken Rekenkamer € 0 (€ 19) 

De rekenkamer werkt volgens een jaarlijks onderzoeksplan. Deze voorziening had betrekking op de nog uit te voeren onderzoeken voor de gemeente Landgraaf.  In 2014 heeft er een afrekening 

plaatsgevonden tussen de Rekenkamer en Parkstad, het resterend financieel saldo is terugbetaald aan de voormalige “Rekenkamergemeenten”. 
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Voorziening Vroegpensioen Parkstad € 180 (€ 0) 

Parkstad heeft in 2013 een aantal beëindigingsovereenkomsten met 60-+ medewerkers gesloten. Als gevolg van deze regeling is deze voorziening in 2014 gevormd. In 2014 heeft er een dotatie 

van € 390 plaatsgevonden. In 2014 is er voor een bedrag van € 210 onttrokken aan de voorziening.  

 

Voorziening Financiële Arrangementen € 89 (€ 0) 

Deze voorziening is gevormd voor medewerkers die een financieel arrangement met Parkstad hebben gesloten. In 2014 hebben er dotaties plaatsgevonden van € 116 en een onttrekking van € 27.  

 

Voorziening Vroegpensioen GBRD € 35 (€ 0) 

GBRD heeft in 2013 een aantal beëindigingsovereenkomsten met 60-+ medewerkers gesloten. Als gevolg van deze regeling is deze voorziening in 2014 gevormd. In 2014 heeft er een dotatie van € 

304 plaatsgevonden. In 2014 is er voor een bedrag van € 269 onttrokken aan de voorziening. 

 

Voorziening Regiofonds Algemeen € 367 (€ 1.030) 

Het regiofonds is een egalisatievoorziening. In de jaarrekening 2014 is een bedrag van € 387 toegevoegd aan het regiofonds. De totale onttrekkingen in 2014 bedroegen € 1.050. De totale nog te 

ontvangen bijdragen regiofonds zijn € 2.370. De totale verplichtingen bedragen € 2.707. De voorziening is toereikend om alle aangegane verplichtingen te voldoen. Voor een uitgebreide toelichting 

verwijzen wij u naar de paragraaf reserves en voorzieningen in hoofdstuk 5 van het jaarverslag. 

 

Voorziening Voormalig personeel € 31 (€ 74) 

De voorziening voormalig personeel dient ter dekking van de kosten van voormalig personeel. Het betreft hier een tot en met 2015 lopende verplichting. De noodzakelijke omvang van de 

voorziening wordt jaarlijks aan een herbeoordeling onderworpen. Naar aanleiding van de herbeoordeling 2014 was er geen reden om de voorziening aan te passen. In de jaarrekening 2014 is er 

een bedrag van  € 1 toegevoegd aan de voorziening. De totale onttrekkingen in 2014 bedroegen € 44. 

 

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar € 4.360 (€ 8.179) 

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen 

Omschrijving 31-12-2014 31-12-2013 

Lening BNG d.d. 29-12-2006                                                4.360                                                 4.567  

Lening BNG d.d. 29-12-2008                                                        0                                                 3.612  

Totaal:                                                4.360                                                 8.179  

 

BNG 29-12-2006 

Deze annuïteitenlening van aanvankelijk € 5.800 dient ter gedeeltelijke financiering van het aandeel van Parkstad Limburg in de financiering van de Buitenring (€ 7.200). De lening heeft een totale 

looptijd van 23 jaar en zal in 2029 in zijn geheel zijn terugbetaald. De investering is voor € 5.800 via de bank en voor € 1.400 intern gefinancierd. In 2014 heeft er een aflossing plaatsgevonden van € 

207. De rentekosten van deze lening waren in 2014 € 194. De rentekosten worden gedekt uit de reserve ringwegen. 

 

BNG 29-12-2008 

Deze lening heeft betrekking op de herfinanciering van het aandeel Kerkrade in de Buitenring van € 14,449 mln. De gemeente Kerkrade betaalt de rente en aflossing cf. het rente- en 

aflossingsschema van de BNG. In 2014 heeft de finale aflossing plaatsgevonden van € 3.612. De rentekosten bedroegen in 2014 € 155. 
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Vlottende passiva € 8.860 (€ 17.585) 

 

Netto vlottende schulden, rentetypische looptijd < 1 jaar € 1.642 (€ 908) 

 

Overige schulden € 1.642 (€ 908)  

De samenstelling van de post overige schulden  per 31-12-2014 is als volgt: 

Omschrijving 31-12-2014 31-12-2013 

Crediteuren Parkstad                   773                            773  

Crediteuren GBRD                   869                    133  

Crediteuren Rekenkamer                       0                          2  

Totaal:               1.642                    908  

De crediteuren vertonen een normaal verloop. Door de afwikkeling van de GBRD zijn de crediteuren gestegen ten opzichte van 2013. 

 

Overlopende passiva € 7.218 (€ 16.677) 

Verplichtingen die in een begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde 

verplichtingen van vergelijkbaar volume € 5.791 (€ 15.215).  

De verplichtingen behorend tot het Parkstadbureau € 3.669 zijn voor het overgrote deel verplichtingen die voortkomen uit het verdeelbesluit van Parkstad Bureau. Deze zijn grotendeels in 2012 en 

2013 aangegaan. De betaling ervan loopt voor een deel over naar 2014/2015. Op 28 oktober 2013 is er een besluit genomen om in te stemmen met een bijdrage aan de IBA voor een bedrag van € 

1.300. Daarnaast zijn in onderstaand overzicht de verplichtingen van de GBRD Belastingen en Registraties € 1.931, en BAG-GEO € 190 opgenomen. 
  



 82 

 

Omschrijving 31-12-2014 31-12-2013 

Parkstad Bureau                       3.669                     5.651  

Verplichtingen verdeelbesluit 2010/2011:     

Bedrijventerreinen                          124                        488  

Groenagenda 2011                          120                        214  

Royal Renovatie Theater 

Beëindigingsovereenkomst 60 plussers 

                             0  

                           22                             

                      450  

                      413 

      

Verplichtingen verdeelbesluit 2012/2013:    

Kasteel Schaesberg                            45                       330 

Groenagenda 2012                          683                    1.008 

Bijdrage IBA                        1.300                     1.300 

Groenagenda 2013                          395                        446 

Herstructurering                            33                          82 

Toerisme                            44                          69 

Finan.instrum. Vastgoedaanpak gebiedstransf.                            70                          70 

Bedrijventerreinen                          104                       140 

 

Verplichtingen 2014 

Herstructurering bedrijventerrein de Beitel 

 

Overige posten Parkstad 

 

 

                           36 

                         

                         693 

 

 

                           - 

                      

                      628 

       

GBRD – Belastingen & Registraties                      1.931                     9.358  

Nog door te betalen belastingen                              0                     4.911  

Addendum JR 2013 resterende verplichtingen 

Werkgeverslasten december 

                     1.887 

                             0 

                   3.637 

                      577  

Huur Landgraaf                              0                       175    

Overige posten                            44                          58  

      

GBRD-GEO                          190                        120  

Huur Erensplein                            72                          77  

Resultaatsbestemming 2013                            80                            0  

Overige posten                            38                          43  

Totaal                      5.791                 15.215  
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Een aantal projecten is opgenomen in de projectadministratie en hierdoor niet zichtbaar in de rubriek overlopende passiva. Deze projecten zijn terug te vinden in de rubriek voorraden. Bij de GBRD 

heeft in 2014 op de post “Addendum JR 2013 resterende verplichtingen” een mutatie van 1.887 plaatsgevonden. Deze mutatie bestaat uit gemaakte kosten voor de beëindigingsovereenkomst 60 

plussers  € 304/  instapfee goodwill BsgW € 541/  ingroei voormalig personeel GBRD € 722/  Overdracht personeel Heerlen € 186. 

 

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende 

begrotingsjaren € 1.323 (€ 1.353) 

 

Namens de deelnemende gemeenten voert Parkstad de Brede Doel Uitkering uit. Deze post bestaat uit de te besteden en door te betalen subsidies i.v.m. de BDU over diverse jaren conform de 

hierna volgende specificatie.  

Omschrijving 31-12-2013 Onttrekking Toevoeging 31-12-2014 

Subsidie Brede Doeluitkering 2011                          599                              31                        568 

Subsidie Brede Doeluitkering 2010                          164                                          164                   

Subsidie Brede Doeluitkering 2009                              1                                 1            

Subsidie Brede Doeluitkering 2008                          590                             590          

Totaal                      1.353                              31                                   1.323  

 

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen € 104(€ 109) 

Omschrijving 31-12-2014 31-12-2013 

Parkstad Bureau     

Avantis Subsidiemanagement                           34                            34  

Sanering wegverkeerslawaai                             -                              9  

Kennis Onderwijs Arbeidsmarkt                           54                            54  

Levensloopbestendige wijken                             5                              5  

Uitvoeringsprogramma toerisme                             -                            13  

Vestigingenregister                              -                              3  

Overigen                           10                            11  

      

GBRD – Belastingen & Registraties                             1                          -20   

 Totaal                         104                          109  

 

Het bedrag voor Kennis Onderwijs Arbeidsmarkt € 54 betreft bedragen die afkomstig zijn uit de reserve werkgelegenheidsfonds voor de projecten: Verkenning Startersfonds en Kansen zone 

Avantis. Betaling geschiedt op basis van de voortgang en de afrekening van projecten waaraan een bijdrage is toegekend.  

De overige posten zullen naar verwachting in 2015 worden afgewikkeld. 
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6.4 Rekening van lasten en baten 
 

Totaaloverzicht Stadsregio Parkstad Limburg 

  

Bedragen x € 1.000   

Baten / Lasten Mutaties in 
reserves 

Programma  Begroting 2014 
Begroting 2014 na 
wijziging 

Realisatie 2014  
Begroting versus 
realisatie  

Lasten  Kerntaken € 2.660    € 4.023  € 4.378  -€ 355  

  Gemeenschappelijke diensten  € 5.550    € 5.087  € 4.417  € 670  

  Bestuur, Bedrijfsvoering en Regiobijdragen € 3.420  € 2.978  € 3.119  -€ 141  

Totaal lasten programma's € 11.630  € 12.088  € 11.914  € 174  

Baten Kerntaken € 915  € 1.602  € 3.108  -€ 1.506  

  Gemeenschappelijke diensten  € 5.550    € 4.972  € 4.303  € 669  

  Bestuur, Bedrijfsvoering en Regiobijdragen € 5.329  € 4.762  € 4.991  -€ 229  

Totaal baten programma's € 11.794    € 11.336  € 12.402  -€ 1.066  

                        

Exploitatieresultaat € 164  -€ 752  € 488  -€ 1.240  

                        

Toevoegingen reserves Kerntaken -€ 400  -€ 425  -€ 1.581  € 1.156  

  Gemeenschappelijke diensten  € 0  -€ 61  € 0  -€ 61  

  Bestuur, Bedrijfsvoering en Regiobijdragen € 0  -€ 403  -€ 403  € 0  

Totaal toevoegingen reserves -€ 400  -€ 889  -€ 1.984  € 1.095  

Onttrekkingen reserves Kerntaken € 50  € 904  € 761  € 143  

  Gemeenschappelijke diensten  € 0  € 176  € 116  € 60  

  Bestuur, Bedrijfsvoering en Regiobijdragen € 186  € 589  € 742  -€ 153  

Totaal onttrekkingen reserves € 236  € 1.669  € 1.620  € 49  

                        

Rekeningresultaat € 0  € 28  € 123  -€ 95  
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6.5 Toelichting op de rekening van lasten en baten 

In de toelichting op de rekening van lasten en baten wordt ingegaan op de onderdelen integrale lasten, integrale baten en mutaties in reserves van de exploitatie van Parkstad. De lasten van de 

programma’s worden beknopt toegelicht.  

 

Lasten programma’s 

 

In 2014 is gewerkt vanuit de volgende programma’s: 

Programma Begroting na wijziging 2014 Realisatie 2014 Begroting versus realisatie 

Kerntaken                               4.023                               4.378                                           - 355 

Gemeenschappelijke diensten                               5.087                               4.409                                             678 

Bestuur, Bedrijfsvoering en Regiobijdragen                               2.978                               3.119                                           - 141 

 Totaal integrale lasten (x € 1.000)                             12.088                             11.906                                             182 

 

De verschillen van de lasten ten opzichte van de begroting zijn als volgt in hoofdlijnen te verklaren: 

1. Bij het programma Kerntaken is sprake van een overschrijding van € 355. Dit wordt veroorzaakt doordat de kosten en opbrengsten voor BDU pm  geraamd zijn. De totale overschrijding van 

de kosten BDU zijn € 1.457. Tegenover deze kosten staan direct gerelateerde baten BDU. Op de werkbudgetten van de bestuurscommissie is een bedrag van € 1.141 niet besteed. Deze twee 

posten verklaren de overschrijding op het programma kerntaken. 

2. Voor de Gemeenschappelijke Diensten is sprake van een onderschrijding van € 678. Dit wordt veroorzaakt doordat er zowel aan de lasten en de baten kant op de post “bijdrage aan BsGW” 

ad € 2.083 geen realisatie heeft plaatsgevonden. De GBRD heeft een overschrijding van € 1.042. Dit wordt met name veroorzaakt doordat in het eerste jaar na de overgang van het personeel 

naar de BsGW de meeste frictiekosten worden gemaakt. De overschrijding van de kosten heeft plaatsgevonden op de volgende onderdelen: tijdelijke kosten BsGW € 541 hoger, Frictiekosten 

GBRD € 269 hoger, Opstart BsGW € 163 hoger. 

Bij BAG-GEO heeft een overschrijding plaatsgevonden van € 361. Deze wordt met name veroorzaakt doordat er kosten zijn gemaakt voor externe inhuur in verband met het project BGT ad € 

197, overige productiekosten € 43 overige uitgaven € 77. 

3. Bij het programma Bestuur, Bedrijfsvoering en Regiobijdragen is sprake van een overschrijding van € 141. Deze overschrijding vindt plaats op de totale salariskosten.  

4. Op het niveau van de integrale programmalasten blijft de realisatie niet binnen het begrote kader na wijziging in 2014. Echter tegenover alle programma overschrijdingen staan extra 

programma baten. Bij de gemeenschappelijke diensten is dit niet het geval en zijn de baten afgeboekt van de balanspost die via het addendum bij de jaarrekening 2013 is gecreëerd. Voor 

een uitgebreide toelichting op de begrotingsrechtmatigheid zie hoofdstuk 5 van het jaarverslag. Voor een uitgebreide inhoudelijke verantwoording van de programmalasten verwijzen we u 

naar hoofdstuk 2 tot en met 4 van het jaarverslag. 
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Wet Normering Topinkomens (WNT) 

Volgens de Wet normering topinkomens dient de bezoldiging van topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen te worden gepubliceerd.  
 

Dagelijks Bestuur (DB)/ Algemeen Bestuur (AB): 

Functie in het Dagelijks Bestuur  

(per 31-12-2014) 
Naam Benoemingstermijn  

lid DB / AB P.Depla (Heerlen)  april 2014 t/m maart 2018 

lid DB / AB R. de Boer (Simpelveld april 2014 t/m maart 2018 

lid DB / AB D. Schmalschläger (Nuth) april 2014 t/m maart 2018 

lid DB / AB M.Clermonts (Onderbanken) april 2014 t/m maart 2018 

lid DB / AB R.Vlecken (Landgraaf) april 2014 t/m maart 2018 

lid DB / AB J.Som (Kerkrade) april 2014 t/m maart 2018 

lid DB / AB L.Winants (Brunssum) april 2014 t/m maart 2018 

lid DB / AB W.Houben (Voerendaal) april 2014 t/m maart 2018 

In maart 2014 is de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling in werking getreden, het bestuur bestaat uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Het oude bestuur de Parkstadraad en het 

Parkstadbestuur bestaan in de nieuwe gemeenschappelijke regeling niet meer.  

  

Parkstadraad: 

Functie in de Parkstadraad 

(tot maart 2014) 
Naam Benoemingstermijn 

lid Parkstadraad H. Broers (Brunssum)  april 2010 t/m maart 2014 

lid Parkstadraad E. Geurts (Brunssum) april 2010 t/m maart 2014 

lid Parkstadraad J. Fijten (Brunssum) april 2010 t/m maart 2014 

lid Parkstadraad J. Middelveld (Brunssum) april 2010 t/m maart 2014 

lid Parkstadraad N. Aarts (Heerlen) april 2010 t/m maart 2014 

lid Parkstadraad K. Adema (Heerlen) april 2010 t/m maart 2014 

lid Parkstadraad P. Depla (Heerlen) april 2010 t/m maart 2014 

lid Parkstadraad W. Gouders (Heerlen) april 2010 t/m maart 2014 

lid Parkstadraad P. Larik (Heerlen) april 2010 t/m maart 2014 

lid Parkstadraad A. Lodewijks (Heerlen) april 2010 t/m maart 2014 

lid Parkstadraad R. Meyer (Heerlen) april 2010 t/m maart 2014 

lid Parkstadraad O. Mous (Heerlen) april 2010 t/m maart 2014 

lid Parkstadraad M. Peters (Heerlen) april 2010 t/m maart 2014 

lid Parkstadraad M. de Wit-Romans (Heerlen) april 2010 t/m maart 2014 
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lid Parkstadraad M. van Drunen (Kerkrade) april 2010 t/m maart 2014 

lid Parkstadraad S. Gorissen (Kerkrade) april 2010 t/m maart 2014 

lid Parkstadraad W. de Groot (Kerrkade) april 2010 t/m maart 2014 

lid Parkstadraad Y. Lataster (Kerkrade) april 2010 t/m maart 2014 

lid Parkstadraad A. Rossel (Kerkrade) april 2010 t/m maart 2014 

lid Parkstadraad P. Thomas (Kerkrade) april 2010 t/m maart 2014 

lid Parkstadraad M. Dreissen-Embrechts (Landgraaf) april 2010 t/m maart 2014 

lid Parkstadraad A. Dritty (Landgraaf) april 2010 t/m maart 2014 

lid Parkstadraad R. Reichrath (Landgraaf) april 2010 t/m maart 2014 

lid Parkstadraad A.J.M. Schiffelers  (Landgraaf) april 2010 t/m maart 2014 

lid Parkstadraad P. Verbraak (Landgraaf) april 2010 t/m maart 2014 

lid Parkstadraad J. Geurts (Nuth) april 2010 t/m maart 2014 

lid Parkstadraad T. Kollée (Nuth) april 2010 t/m maart 2014 

lid Parkstadraad D. Schmalschläger (Nuth) april 2010 t/m maart 2014 

lid Parkstadraad M. Clermonts-Aretz (Onderbanken) april 2010 t/m maart 2014 

lid Parkstadraad L. Evers (Onderbanken) april 2010 t/m maart 2014 

lid Parkstadraad R. Swelsen (Onderbanken) april 2010 t/m maart 2014 

lid Parkstadraad R. de Boer (Simpelveld) april 2010 t/m maart 2014 

lid Parkstadraad J. Meijers (Simpelveld april 2010 t/m maart 2014 

lid Parkstadraad M. Wetzels (Simpelveld) april 2010 t/m maart 2014 

lid Parkstadraad A. Heijmans (Voerendaal) april 2010 t/m maart 2014 

lid Parkstadraad M. Leunissen (Voerendaal) april 2010 t/m maart 2014 

lid Parkstadraad S. Lipsch (Voerendaal) april 2010 t/m maart 2014 

 

Parkstadbestuur: 

Functie in het Parkstadbestuur 

(tot maart 2014) 
Naam Benoemingstermijn 

Voorzitter Parkstadbestuur G. van Vegchel november 2010 t/m maart 2014 

lid Parkstadbestuur P. Thomas  april 2010 t/m maart 2014 

lid Parkstadbestuur M. Clermonts april 2010 t/m maart 2014 

lid Parkstadbestuur A. Dritty  april 2010 t/m maart 2014 

lid Parkstadbestuur P. Depla april 2010 t/m maart 2014 

lid Parkstadbestuur D. Schmalschläger april 2010 t/m maart 2014 

lid Parkstadbestuur E. Geurts april 2010 t/m maart 2014 

lid Parkstadbestuur S. Lipsch april 2010 t/m maart 2014 

lid Parkstadbestuur R. de Boer april 2010 t/m maart 2014 
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Publicatie bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen:   

Naam Functie 
Duur 

dienstverband 

Omvang 

dienstverband 

Beloning 

2014 

Door 

werkgever 

betaalde 

Belastbare 
Voorzieningen 

betaalbaar 

SV-premies 

2014 

kosten-

vergoedingen 

2014 

op termijn 

2014 

GHM van 

Vegchel 
Voorzitter 

1-11-2010 t/m 31-

3-2014 
36 uur € 109.789  € 1.897  € 0  € 5.442  

PM Bertholet Directeur 
Vanaf 1-9-2005 

vaste aanstelling 
36 uur € 108.157  € 7.588  € 0  € 17.109  

In het beloning 2014 van de heer van Vegchel zit een eenmalige beëindigingsvergoeding verwerkt van € 59.825. 

 

Bij de samenstelling van deze publicatie zijn de Beleidsregels toepassing WNT d.d. 27 februari 2014, inclusief de wijziging van 12 maart 2014, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties als uitgangspunt gehanteerd.  
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Baten programma’s 

Per programma wordt inzicht gegeven in de realisatie van de baten en de herkomst ervan.  

 

Programma Kerntaken € 3.108 (€ 18.053) 

De baten in 2014 van € 3.108 hebben betrekking op bijdrage BDU € 1.457 van de Provincie Limburg, een bijdrage van de deelnemende gemeenten voor de regionale initiatieven € 916, en 

cofinancieringen voor project gerelateerde baten € 700. De overige baten zijn € 35. 

Project 

Beschikbare 

projectmiddelen per 

31-12-2013 

Inkomsten / 

Toekenningen 

2014 

Uitgaven / 

Verplichtingen 

2014 

Beschikbare 

projectmiddelen 

per 31-12-2014 

BDU 2.319 1.457 1.398 2.378 

 2012 / 2013 2.319      58 618 1.759 

 2014  1.399 780    619 

Grensoverschrijdend openbaar vervoer: RoCK - 295 404 134  - 26 

Citizens’Rail 108 114 59 161 

Totaal  2.132 1.975 1.591 2.513 

 

Programma Gemeenschappelijke Diensten € 4.303 (€ 6.758) 

Dit betreft de gemeentelijke bijdragen en overige baten van de Gemeenschappelijke Belasting- en Registratiedienst € 2.463 (€ 5.453). De baten bestaan voor een bedrag van € 1.420 uit de 

reguliere bijdragen, het restant betreft de nog te ontvangen baten € 1.043 inzake de hogere frictiekosten en desintegratiekosten in het eerste jaar. De baten worden over een periode van 4 jaar 

ontvangen terwijl in het eerste jaar de meeste kosten gemaakt zullen worden. In 2014 zijn de gemeentelijke belastingen van de deelnemende gemeenten van GBRD ondergebracht bij de BsGW. De 

deelnemers betalen een bijdrage op grond van de afgesloten DVO’s. De maximale doorlooptijd van Opstart BsGW en Desintegratie GBRD is 4 jaar, maar mogelijk korter. 

De totale baten van BAG-GEO zijn € 1.841 (€ 1.116). Voor € 1.470 zijn dit reguliere bijdragen van gemeenten. De overige € 371 zijn incidentele baten die later bij de afzonderlijke gemeenten in 

rekening is gebracht op basis van de verrichte dienstverlening. 

 

Programma Bestuur, Bedrijfsvoering en Regiobijdragen € 4.991 (€ 7.905) 

De baten binnen dit programma bestaan uit de volgende onderdelen: 

 gemeentelijke bijdragen kerntaken en frictiekosten € 4.389; 

 Bijdragen uit formatie, inhuur en voormalig personeel € 349; 

 baten uit de financiering € 210; 

 baten uit huisvesting € 32; 

 incidentele baten € 6; 

 incidentele baten voorgaande boekjaren € 3; 

Onderstaand een toelichting per onderdeel van de baten binnen het programma regiofonds en financiering: 

 

Gemeentelijke bijdragen kerntaken en frictiekosten € 4.389 (€ 7.086) 

De gemeentelijke bijdragen zijn zo berekend, dat voor de uitvoering van de kerntaken, de lopende verplichtingen en de frictiekosten voldoende middelen zijn.  
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Baten uit financiering € 210 (€ 631) 

De baten uit de financiering van Parkstad bestaan uit de rentebaten kort geld € 55 en uit de ontvangen rentebaten i.v.m. de voorfinanciering buitenring Kerkrade € 155.  

Voor een uitgebreide toelichting met betrekking tot de financiering van Parkstad verwijzen wij naar de paragraaf financiering, hoofdstuk 5 van het jaarverslag. 

 

Toevoegingen en onttrekkingen reserves 

De in 2014 gerealiseerde onttrekkingen € 1.620 en toevoegingen € 1.984 van de reserves zijn binnen de door het dagelijks bestuur gestelde kaders gebleven.  Voor een uitgebreide toelichting op 

de toevoegingen en onttrekkingen van de reserves verwijzen wij u naar de toelichting op de balans in de jaarrekening. 

 

Rekeningresultaat 

Het resultaat van de jaarrekening 2014 bedraagt na de door het Algemeen Bestuur goedgekeurde mutaties van de reserves € 123. De specificatie is: 
 

 

 

 

Bedrag x € 1.000 

Financiering   54 

Programma Kerntaken   4 

Bedrijfsvoering   62 

 - Hogere frictiekosten                   - 14  

 - Besparingen bedrijfsvoering                  24   

 - Extra baten bedrijfsvoering                    24  

 - Bestuursrapportage                  28   

Rekeningresultaat 2014 (Parkstadorganisatie)   120 

Rekeningresultaat GBRD & BAG-GEO 2014   3 

Geconsolideerd resultaat 2014   123 

 

Voor een toelichting en analyse op het rekeningresultaat 2014 verwijzen wij u naar hoofdstuk 5 van het jaarverslag. 

 

  



 91 

 

6.6 Verantwoordingsinformatie Specifieke uitkeringen (SISA) 

De doelstelling van Single information Single audit (SiSa) is de verantwoordings- en controlelasten voor medeoverheden (gemeenten, provincies en regio’s met een 

gemeenschappelijke regeling) te verminderen. De SiSa-verantwoordingssystematiek sluit aan bij het reguliere jaarrekeningproces van deze medeoverheden, dus ook van 

Parkstad Limburg. Voor de financiële verantwoording van deze specifieke uitkeringen is een bijlage bij de jaarrekening en de accountantsverklaring bij de jaarrekening 

voldoende. 

 

Parkstad legt in de jaarrekening 2014 verantwoording af over de Brede Doeluitkering (BDU). De Brede Doeluitkering is onderdeel van de uitvoering binnen het programma 

Economische structuurversterking. In onderstaand overzicht treft u de verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen 2014 aan. 
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I&M E27B Brede 

doeluitkering 

verkeer en 

vervoer SiSa 

tussen 

medeoverheden

Provinciale 

beschikking en/of 

verordening

Gemeenten en 

Gemeenschappelij

ke Regelingen

Hieronder per regel één 

beschikkingsnummer en in de kolommen 

ernaast de verantwoordingsinformatie          

Besteding (jaar T) ten 

laste van provinciale 

middelen

Overige bestedingen 

(jaar T)

Correctie ten opzichte 

van tot jaar T 

verantwoorde 

bestedingen ten laste 

van provinciale 

middelen

Indien de correctie een 

vermeerdering van 

bestedingen betreft, 

mag het alleen gaan 

over nog niet eerder 

verantwoorde 

bestedingen

Correctie ten opzichte 

van tot jaar T 

verantwoorde overige 

bestedingen 

Indien de correctie een 

vermeerdering van 

bestedingen betreft, 

mag het alleen gaan 

over nog niet eerder 

verantwoorde 

bestedingen

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: E27B / 01 Indicatornummer: 

E27B / 02

Indicatornummer: 

E27B / 03

Indicatornummer: E27B / 

04

Indicatornummer: E27B / 

051 2014/53479/49153 Verkeerseducatie 2014 

veilig op weg

€ 855 € 0 

2 2014/53479/49153 Verkeerseducatie 2014 

Fietsexamen jong/oud

€ 2.113 € 0 

3 2014/53479/49153 Verkeerseducatie 2014 

posters VVN

€ 1.868 € 0 

4 2014/53479/49153 Verkeerseducatie 2014 

Verkeerseducatiedagen

€ 40.000 € 0 

5 2014/53479/49153 Verkeerseducatie 2014 

Rijvaardigheidsritten

€ 5.810 € 0 

6 2014/53479/49153 Herinrichting 

Kloosterstraat

€ 70.766 € 0 

7 2014/53479/49153 Kaalheidersteenweg € 100.000 € 0 

8 2014/53479/49153 Valkenburgerweg € 62.507 € 0 

9 2014/53479/49153 Oversteek 

Beethovensingel

€ 19.337 € 0 

10 2014/53479/49153 Benzenraderweg € 270.267 € 0 

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 januari 2015
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11 2014/53479/49153 Hendriklaan/ 

Rimburgerweg

€ 160.545 € 0 

12 2014/53479/49153 Verkeerseducatie 2014 

cursus peuterspeelzaal

€ 4.000 € 0 

13 2014/53479/49153 Verkeerseducatie 2014 

DriveXperience

€ 11.600 € 0 

14 2014/53479/49153 Verkeerseducatie 2014 

Fietsvaardigheid

€ 1.560 € 0 

15 2014/53479/49153 Verkeerseducatie 2014 

Scholen begonnen

€ 280 € 0 

16 2014/53479/49153 Verkeerseducatie 2014 

Opfriscursus

€ 2.824 € 0 

17 2014/53479/49153 Verkeerseducatie 2014 

Fietsverlichtingsactie

€ 6.028 € 0 

18 2014/53479/49153 Verkeerseducatie 2014 

Verkeersquiz

€ 19.873 € 0 

19 2013/44394 2013/36693 Verkeerseducatie 

2013 posters VVN

€ 1.245 € 0 

20 2013/44394 2013/36693 Verkeerseducatie 

2013 zeven sloten

€ 3.606 € 0 

21 2013/44394 2013/36693 Verkeerseducatie 

2013 PVE 0-4 jaar

€ 5.000 € 0 

22 2013/44394 2013/36693 Verkeerseducatie 

2013 verkeersexamen

€ 2.150 € 0 

23 2013/44394 2013/36693 Reconstructie 

Hompertsweg

€ 129.696 € 0 

24 2013/44394 2013/36693  Afrekening 

gemeenten 2012 + 2013

€ 6.841 € 0 

25 2013/36407 2013/44394 2013/18080   

Kaalheidersteenweg

€ 100.000 € 0 

26 2013/36407 2013/44394 2013/18080 

Valkenburgerweg

€ 62.506 € 0 

27 2013/36407 2013/44394 2013/18080 

Oversteek Beethovensingel

€ 19.338 € 0 

28 2013/36407 2013/44394 2013/18080 

Benzraderweg

€ 279.733 € 0 

29 2013/36407 2013/44394 2013/18080 

Verkeerseducatie 2012 PVE 0-4 jaar

€ 5.000 € 0 

30 2013/36407 2013/44394 2013/18080 

Verkeerseducatie verkeersexamens

€ 2.213 € 0 

31 BDU 2011, CAS201000017493 € 30.625 € 0 

32 BDU 2010, CAS2009000021821, 

DOC201000163761

€ 0 € 0 

33 BDU 2009, CAS200900004822, 

DOC200900140769, DOC200900039669

€ 0 € 0 

34 BDU 2008, 2008/26680 € 0 € 0 
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7. VASTSTELLINGSPROTOCOL 

 
Het Algemeen Bestuur; 
 
gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur; 
 
gelet op het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling Parkstad Limburg in samenhang met de gemeentewet; 

 
besluit: 

 
1. Het jaarverslag 2014 vast te stellen; 

 
2. De jaarrekening 2014 vast te stellen; 

 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van 24 juni 2015.  

 
 
 
 
 
      
Secretaris       Voorzitter 
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8. CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg 

Verklaring betreffende de jaarrekening 
Wij hebben de (in de jaarstukken in hoofdstuk 6 opgenomen) jaarrekening 2014 van de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg te Heerlen gecontroleerd. 
Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de rekening van lasten en baten over 2014 met de toelichtingen, waarin opgenomen een overzicht van de 
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SiSa-bijlage. 

Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur 

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met het 
in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, alsmede voor het opstellen van het  jaarverslag, in overeenstemming met het in 
Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. 
Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening 
verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de 
relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling. 
Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige 
totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met 
Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en het d.d. 9 juli 2014 vastgestelde 
controleprotocol en het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en 
uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde 
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van 
materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.  
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het 
getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die 
passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing 
van de gemeenschappelijke regeling.  
Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en 
van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de 
jaarrekening.  
De financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader door het algemeen bestuur d.d. 9 juli 2014 en de operationalisering van het normenkader voor 
rechtmatigheid in de beheerorganisatie van de gemeenschappelijke regeling. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor 
onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur 
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vastgesteld bij besluit van 9 juli 2014. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om 
kwalitatieve redenen materieel zijn. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de toleranties gehanteerd zoals vastgelegd in het 
Controleprotocol WNT. 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

Oordeel betreffende de jaarrekening 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de 
baten en lasten over 2014 als van de activa en passiva per 31 december 2014, in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. 
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2014 in alle van materieel belang zijnde aspecten 
rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke 
regeling. 

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 
Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet//artikel 217, lid 3 onder d Provinciewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar 
is met de jaarrekening. 
 
Maastricht-Airport, 8 april 2015 
Deloitte Accountants B.V. 
 

 

Was getekend:   
Drs. P.G.J.M. Jussen RA 
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9. Bijlagen    

9.1 Thema’s en taakvelden Kernagenda (door bestuurscommissies geaccordeerde versie blauwe schema) 

Kernagenda 

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

Thema Taakvelden 
Speerpunten  

2014-2015 
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. 

Beleidsmatige 

uitwerking van het 

woon-zorg dossier 

- 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 Taakvelden 
Speerpunten  

2014-2015 
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 

De programmatische en 

lokale doorvertaling van 

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 
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Kernagenda 

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

Thema Taakvelden 
Speerpunten  

2014-2015 
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 Taakvelden 
Speerpunten  

2014-2015 
Stoppen / Afbouwen Wat eigenlijk te continueren 

Economie 

Platformfunctie 

- Het faciliteren van de Bestuurscommissie Economie en Toerisme 

- Overheden (Parkstadgemeenten, Provincie, Rijk) 

- Marktpartijen, Ondernemend Parkstad 

- Ondersteunen bestuurslidmaatschap BTM en Starterscentrum. 

Beleid 

- Ontwikkelen instrumentarium ten behoeve van het vastgestelde 

Retail beleid 

- Samenhangende visie Retail in relatie tot herstructurering 

- Ontwikkelen van beleid ter stimulering van het middelgrote 

bedrijfsleven 

- Doorontwikkelen toeristische visie in relatie tot cultureel erfgoed 

en verblijfstoerisme 

- Euregionale visie Toerisme 

- Ontwikkelen visie op kansen van Energietransitie voor het 

bedrijfsleven in Parkstad Limburg 

Programmering 

- Dit is Parkstad Limburg 

- Vervolg op Tiger 

- In het kader van AG Charlemagne grensoverschrijdende stimulering 

toeristische sector 

- Programmatische doorvertaling van de visie op verblijfstoerisme in 

relatie tot het cultureel erfgoed 

- Stimulering MKB, economische winst van Energietransitie in regio 

houden 

- Aanspreekpunt voor Provincie voor de planning en programmering 

van bedrijfsterreinen, waaronder herstructurering 

- Uitvoeringsprogramma toerisme 2010-2014 

Monitoring 

- Voucherregeling 

- Onderdelen BIHTS 

- Economische ontwikkelingen zoals: 

o Werkgelegenheid 

o Vestigingenregister 

- Toeristische ontwikkelingen 

Leisurebeleid: 

- Herijken van het 

leisurebeleid, met 

name de 

programmatische 

aanpak van het 

themaveld “leisure, 

cultureel erfgoed en 

landschap” 

 

Retailbeleid: 

- Het programmatisch 

vertalen en 

instrumenteren van 

het retailbeleid 

 

- 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 Taakvelden 
Speerpunten  

2014-2015 
Stoppen / Afbouwen Wat eigenlijk te continueren 

- Ontwikkelingen Retail 

Centraal innen en doorsluizen middelen: 

- VVV  

- BTM 

- Starterscentrum 

 

 

Kernagenda 

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

Thema Taakvelden 
Speerpunten  

2014-2015 
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) 

Vormgeven nieuwe 

samenwerking:  

AB, DB, 

bestuurscommissies, 

ambtelijke overleggen, 

etc. 

- RMT 

- Directeuren stad 
 

AG Charlemagne geschäftsführung 

Wordt additioneel gefinancierd 

(flexibele schil) 

 
AG Charlemagne ondersteuning 
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9.2 Lijst met 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 
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RVVP   Regionaal Verkeer- en Vervoer Plan 

RWTH   Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule 

SIS    Duurzame Bedrijventerreinen 

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 

 
 


