Vastgesteld:
AB 12 juli 2017

Jaarstukken 2016
Deel 2: Jaarrekening 2016

geactualiseerde versie

1 JAARREKENING 2016
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 2016 van Parkstad sluit met een resultaat van € 939, waarvan € 562 als incidentele vrijval van de EFRO-middelen. Voor de bestemming van
het resultaat is in het jaarverslag 2016, paragraaf 1.3 voorstel tot resultaatsbestemming, een voorstel ter besluitvorming door het Algemeen Bestuur opgenomen.
Alvorens de balans en de resultatenrekening te presenteren wordt ingegaan op de gehanteerde waarderingsgrondslagen.

1.1 Waarderingsgrondslagen
ACTIVA
Immateriële vaste activa
Er is sprake van een stelselwijziging doordat de bijdragen in activa in eigendom van derden gepresenteerd worden bij de immateriële vaste activa per 1-1-2016 in plaats van bij de
financiële vaste activa. Als gevolg hiervan zijn de bedragen per 1-1-2016 via een kolom balansverschuiving in de toelichting op de balans geherrubriceerd naar de immateriële vaste
activa. Bij de immateriële vaste activa worden deze bijdragen aan activa in eigendom van derden conform artikel 62 en 63 BBV gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.
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.
Alleen als de bijdrage aan alle voorwaarden voldoet wordt deze verantwoord onder de financiële vaste activa (art. 36 BBV).
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.
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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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1.2 Balans
ACTIVA

Saldo
31-12-2016

Saldo
1-1-2016

HerSaldo
rubricering 31-12-2015

Bedragen x €1000
Vaste Activa

7.204

7.204

0

Immateriële Vaste activa
Bijdragen aan activa eigendom van derden

7.204
7.204

7.204
7.204

7.204
7.204

Financiële vaste activa
Bijdragen aan activa eigendom van derden

0
0

0
0

-7.204
-7.204

PASSIVA

7.204 Vaste Passiva

9.826

12.197

5.708
115

4.796
115

01.236
4.357

58
394
4.229

197

3.257

3.920

4.145

3.920

4.145

3.663

4.765

21.410- Netto vlottende schulden met een rentetypische
21.410- looptijd korter dan één jaar
Overige schulden

1.962

1.752

1.962

1.752

1.946 Overlopende Passiva
Verplichtingen die in een begrotingsjaar zijn op1.943 gebouwd en die in een volgend begrotingsjaar
3 tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde
16.951 verplichtingen van vergelijkbaar volume

1.701
1.117

3.013
1.586

268

1.323

315

104

0 Eigen vermogen
0 Algemene Reserve
7.204 Resultaat 2015
7.204 Saldo van baten en lasten 2016
Bestemmingsreserves
Voorzieningen
Vaste schulden met een rentetypische looptijd
van één jaar of langer
Onderhandse leningen van:
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

Vlottende Activa
Onderhanden werk
Onderhanden werk

Uitzettingen met een rentetypische looptijd
korter dan één jaar
Vorderingen op openbare lichamen
Overige vorderingen

6.285

9.758

21.40721.407-

21.41021.410-

17.582

1.946

17.579
3

1.943
3

Liquide middelen

1.315

16.951

Overlopende activa
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen
nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan
door voorfinanciering op uitkeringen met een
specifiek bestedingsdoel

8.795
696

12.272
5.838

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende
begrotingsjaren komen

8.100

6.433

13.489

16.962

Totaal Activa

0

9.758 Vlottende Passiva

12.272
5.838 De van Europese en Nederlandse overheidslichamen
ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met
een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking
van lasten van volgende begrotingsjaren
6.433 Overige vooruit ontvangen bedragen die ten
bate van volgende begrotingsjaren komen
16.962 Totaal Passiva

4

Saldo
Saldo
31-12-2016 31-12-2015

13.489

16.962

1.3 Toelichting op de balans
In deze toelichting wordt per balanspost het saldo per 31 december 2016 genoemd met tussen haakjes het vergelijkende cijfer per 31 december 2015. Vervolgens wordt ingegaan
op relevante bijzonderheden in 2016.
Het resultaat over 2016 bedraagt € 939 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. Het voorstel voor de resultaatsbestemming is opgenomen in paragraaf 1.3 van het jaarverslag.
Activa
Vaste Activa € 7.204 (€ 7.204)
Er is sprake van een stelselwijziging doordat de bijdragen in activa in eigendom van derden gepresenteerd worden bij de immateriële vaste activa per 1-1-2016 in plaats van bij de
financiële vaste activa. Als gevolg hiervan zijn de bedragen per 1-1-2016 via een kolom balansverschuiving in de toelichting op de balans geherrubriceerd naar de immateriële vaste
activa. Bij de immateriële vaste activa worden deze bijdragen aan activa in eigendom van derden conform artikel 62 en 63 BBV gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.
Immateriële vaste activa € 7.204 (€ 7.204)
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 € 5.578 (€ 9.758)
Het overzicht van de vlottende activa luidt als volgt:
Omschrijving
Onderhanden werk
Uitzettingen met rentetypische looptijd < dan 1 jaar
Liquide Middelen
Overlopende activa

31-12-2016
21.4074.097
14.800
8.088
5.578

31-12-2015
21.4101.946
16.951
12.272
9.758

Voorraden -/- € 21.407 (-/- € 21.410)
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie -/- € 21.407 (-/- € 21.410)
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

1-1-2016

TOTAAL INTTEREG PROJECTEN
TOTAAL BUSINESSCASES HERSTRUCTURERING
TOTAAL BC RUIMTE
TOTAAL BC MOBILITEIT
TOTAAL BC WONEN/ HERSTRUCTURERING
TOTAAL BC ECONOMIE EN TOERISME
TOTAAL PROJECTEN REGIOFONDS
TOTAAL BDU
TOTAAL
Omschrijving

Vermeerderingen
334-

396

12.728160513362403.2104.35121.4111-1-2016

1.312
261
195
334
601
2.075
1.088
6.263
Vermeerderingen

Verminderingen

31-12-2016

328-

266-

5851.1451.7711.0161.369466.260-

11.4164841.0021.7736552.5043.30921.408-

Verminderingen

31-12-2016

INTERREG PROJECTEN
Totaal ROCK
Totaal Tiger
Totaal Interreg project SIS
Totaal Interreg project Future Proof for care & cure
Totaal Citizens Rail
TOTAAL INTTEREG PROJECTEN

240-

371

209-

78-

812

3
-

22-

81-

6-

15

10-

-

10-

8

105-

108-

334-

396

328-

266-

ROCK -/- € -78 (-/- € 240)
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. In
2015 is de laatste payment claim ingediend over de periode 1 januari 2015 t/m 30 september 2015. In 2016 heeft Parkstad zijn cofinancieringsbijdrage van € 360 voldaan. Na
controle van de leadpartner zal het project waarschijnlijk in 2017 afgewikkeld worden.
TIGER -/- € 81 (-/- € 81)
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 Interreg 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. Per 31 december 2015 bedraagt het saldo van dit project -/- € 81.
Per 31 december 2016 bedraagt het saldo van het project -/- € 81. Dit is het saldo van de ontvangen dotaties van de cofinancieringsgelden van de partners en de gemaakte
projectkosten. Begin 2017 is het project nog niet afgerekend door de leadpartner waardoor de laatste ontvangsten/ afrekeningen nog niet ontvangen zijn. De verwachting is dat dit
project in 2017 wordt afgesloten.
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Citizens Rail -/- € 108 (-/- € 10)
Citizens Rail is in 2012 van start gegaan met behulp van een Interreg-bijdrage en cofinanciering 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 -/- € 162. In 2015 is de laatste payment claim ingediend over de periode 1 januari 2015 t/m 30 september
2015. In 2016 zijn er voor € 105 bijdragen van de leadpartner ontvangen. Na controle door de leadpartner zal de eindafrekening waarschijnlijk in 2017 plaatsvinden. De boekwaarde
per 31 december 2016 bedraagt -/- € 108.
Omschrijving

1-1-2016

Vermeerderingen

Verminderingen

31-12-2016

BUSINESSCASES HERSTRUCTURERING
Totaal Businesscase Kerkrade West/ Heilust

3.441-

600

-

2.841-

Totaal Businesscase Nieuwenhagen
Totaal Businesscase Brunssum Centrum-Noord

3.4063.636-

653

-

3.4062.983-

Totaal Businesscase Hoensbroek Passart

1.859-

Totaal Businesscase Vrieheide
TOTAAL BUSINESSCASES HERSTRUCTURERING

-

-

1.859-

384-

59

-

325-

12.728-

1.312

-

11.416-

Businesscase Kerkrade-West -/- € 2.841 (-/- € 3.441)
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 2016 van -/- € 2.841 is de resterende dekking van het project. Er hebben onttrekkingen in 2016 plaatsgevonden van in totaal € 600 die bestaan uit de
herinrichting van openbare ruimten.
Businesscase Landgraaf/ Nieuwenhagen -/- € 3.406(-/- € 3.406)
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 2016 van -/- € 3.406 is de
resterende dekking van het project. Er hebben in 2016 geen onttrekkingen of dotaties plaatsgevonden.
Businesscase Brunssum Centrum-Noord -/- € 2.983 (-/- € 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 2016 van -/- € 2.983 is de resterende
dekking van het project. Er hebben onttrekkingen in 2016 plaatsgevonden van in totaal € 653 die bestaan uit aankoop van particulier bezit.
Businesscase Hoensbroek-Passart -/- € 1.859 (-/- € 1.859)
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 2016 van -/- € 1.859 is de resterende dekking van
het project. Er hebben in 2016 geen onttrekkingen of dotaties plaatsgevonden.
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Businesscase Vrieheide -/- € 325 (€ -/- 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 2016 van -/- € 325 is de resterende dekking van het
project. Er hebben onttrekkingen in 2016 plaatsgevonden van in totaal € 59 inzake proceskosten openbare ruimten.

Omschrijving
PROJECTEN BC Ruimte
Totaal Omgevingsvisie
Totaal zonnepanelenproject Administratie
Totaal zonnepanelenproject Parkstad
Totaal Energiecongres Parkstad
Totaal PALET INTERREG
Totaal Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET)
Totaal PALET sociale woningvoorraad
Totaal PALET Zonneweides
Totaal PALET Ruimtelijk Afwegingskader
TOTAAL BC Ruimte

1-1-2016

Vermeerderingen

Verminderingen

31-12-2016

11-

11
1
84

2524580-

262434

10345160-

20
3
123
20
261

2090455030585-

8719
705030484-

Omgevingsvisie -/- € 26 (-/- € 11)
Het project Omgevingsvisie is een project van bestuurscommissie Ruimte. In 2016 is de mid-term review van de intergemeentelijke structuurvisie vastgesteld. In 2016 start het
voorbereidingstraject / analysefase “Regionale Omgevingsvisie”. Per 31 december 2016 bedraagt het saldo van dit project -/- € 26. Er heeft een dotatie vanuit werkbudget van € 25
plaatsgevonden. Er hebben onttrekkingen in 2016 plaatsgevonden van in totaal € 11 die met name te maken hebben inzake het geven van advies voor de herziening structuurvisie
Parkstad Limburg.
Zonnepanelenproject Administratie -/- € 243 ( € 0)
Het project zonnepanelenproject administratie is een project van de bestuurscommissie Ruimte. In 2016 is er besloten voor het centraal organiseren van de administratieve
werkzaamheden. De bijdragen van dit project worden in 2 tranches van de deelnemende gemeenten ontvangen. In totaal dragen de gemeenten € 489 bij. In 2016 is 50% van de
totale tranche gefactureerd aan de gemeenten. Er heeft een dotatie plaatsgevonden van € 245.
Zonnepanelenproject Parkstad € 4 ( € 0)
Het project zonnepanelenproject parkstad is een project van de bestuurscommissie Ruimte. Burgers van de parkstadgemeenten kunnen meedoen met het zonnenpanelenproject. In
2016 heeft er dotatie plaatsgevonden van € 80 en hebben er onttrekkingen plaatsgevonden van 84k die met name te maken hebben met advocaatskosten.
Energiecongres Parkstad € 0 ( € 0)
Het project Energiecongres Parkstad is een project van bestuurscommissie Ruimte. Door de bestuurscommissie is besloten om een bijdrage aan het energiecongres te leveren dat
op 27 mei 2016 heeft plaatsgevonden. Er heeft een dotatie en onttrekking van € 20 plaatsgevonden.
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PALET INTTERREG -/- € 87 ( € 0)
Het project PALET INTTEREG is een project van bestuurscommissie Ruimte. In 2016 is besloten om een EU vraag in te dienen voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma
PALET 3.0. Er heeft een dotatie plaatsgevonden van € 90 en enkele kleine onttrekkingen.
Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET) € 19 ( -/- € 103)
In 2013 is een bedrag toegekend van € 160 voor het project Parkstad Limburg Energie Transitie. De boekwaarde per 31 december 2016 van € 19. Er hebben onttrekkingen
plaatsgevonden van in totaal € 123.
PALET sociale woningvoorraad -/- € 70 (-/- € 45)
Het project PALET sociale woningvoorraad is van bestuurscommissie Wonen verschoven naar bestuurscommissie Ruimte. Per 31 december 2016 is de resterende dekking van het
project € 70. In 2016 heeft er een dotatie plaatsgevonden van € 45 en een onttrekking van € 20.
PALET Zonneweides -/- € 50 (€ 0)
Het project PALET Zonneweides is een project van bestuurscommissie Ruimte. Per 31 december 2016 is de resterende dekking van het project € 50. In 2016 hebben er geen dotaties
of onttrekkingen plaatsgevonden.
PALET Ruimtelijk Afwegingskader -/- € 30 (€ 0)
Het project PALET Ruimtelijk Afwegingskader is een project van bestuurscommissie Ruimte. Per 31 december 2016 is de resterende dekking van het project € 30. In 2016 hebben er
geen dotaties of onttrekkingen plaatsgevonden.

Omschrijving
PROJECTEN BC MOBILITEIT
Totaal Zonne-energie Buitenring
Totaal Quickscan Fietsring Parkstad Limburg
Totaal Bijdrage verbetering OV Avantis/ Trilandis
Totaal Bewegwijzeringsplan
Totaal programma thematische fietsroutes
Totaal deelname EU project RAISE
Totaal OV overstappunten
Totaal Spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf
Totaal Verkeersongevallenanalysepakket
TOTAAL BC MOBILITEIT

1-1-2016

Vermeerderingen

Verminderingen

31-12-2016

13335-

13
3
35

-

-

-

11
70

2370-

110-

9
50
4
195

4091.00041.145-

409501.002-

51-

Zonne-Energie Buitenring -/- € 0 ( -/- € 13)
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 2016 bedraagt het saldo van dit project € 0. Er hebben in 2016 onttrekkingen plaatsgevonden van in totaal € 13.
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Quickscan Fietsring Parkstad Limburg -/- € 0 (-/- € 3)
Het project Quickscan Fietsring Parkstad Limburg is een project van bestuurscommissie Mobiliteit. Er zal een onderzoek komen naar de haalbaarheid van een fietsring. Per 31
december 2016 bedraagt het saldo van dit project € 0. Er hebben in 2016 onttrekkingen plaatsgevonden van in totaal € 3.
Bijdrage verbetering OV Avantis/ Trilandis -/- € 0(-/- € 35)
Het project Bijdrage verbetering OV Avantis/ Trilandis is een project van bestuurscommissie Mobiliteit. Vanuit Parkstad wordt een bijdrage geleverd in de totale kosten voor de
verbetering van het openbaar vervoer naar en van Avantis/ Trilandis. Per 31 december 2016 bedraagt het saldo van dit project € 0. Er hebben in 2016 voor € 35 onttrekkingen
plaatsgevonden.
Bewegwijzeringsplan -/- € 11 (€ 0)
Het project Bewegwijzeringsplan is een project van bestuurscommissie Mobiliteit. Per 31 december 2016 is de resterende dekking € 11. In 2016 hebben er voor € 23 aan dotaties en
€ 11 aan onttrekkingen plaatsgevonden.
Programma thematische fietsroutes € 0 (€ 0)
Het project Programma thematische fietsroutes is een project van bestuurscommissie Mobiliteit. Per 31 december 2016 is de resterende dekking € 0. In 2016 hebben er voor € 70
aan dotaties en € 70 aan onttrekkingen plaatsgevonden.
Deelname EU project RAISE -/- € 40 (-/- € 40)
Het project Deelname EU Project RAISE is een project van bestuurscommissie Mobiliteit. Per 31 december 2016 is de resterende dekking € 40. In 2016 hebben er geen dotaties of
onttrekkingen plaatsgevonden.
OV overstappunten € 0 (€ 0)
Het project OV overstappunten is een project van bestuurscommissie Mobiliteit. Per 31 december 2016 is de resterende dekking € 0. In 2016 hebben er voor € 9 aan dotaties en € 9
aan onttrekkingen plaatsgevonden.
Spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf -/- € 950 (€ 0)
Het project Spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf is een project van bestuurscommissie Mobiliteit. Met ingang van 2016 is als vervolg op de tijdelijke krimpmaatstaaf in het
gemeentefonds een decentralisatie-uitkering Bevolkingsdaling geïntroduceerd. Voor de spoorverdubbeling in kader van de intercity naar Aken is € 2 miljoen toegezegd. De eerste
tranche van 1 miljoen is in 2016 toegevoegd aan de dekking van dit project. In 2016 hebben er onttrekkingen plaatsgevonden van € 50.
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Omschrijving
PROJECTEN BC WONEN/ HERSTRUCTURERING
Totaal Aanpak Particulier Bezit (voorheen: Hoogbouwflats
Brunssum)
Totaal Aanpak Particulier Bezit KRIMP

1-1-2016

Vermeerderingen

Verminderingen

31-12-2016

113-

40
100

100-

73-

5100-

73
9

1.50032-

1.50052723-

Totaal Regionaal Overleg Huurdersbelangen PSL
Totaal Woonmonitor Parkstad Gemeenten
Totaal ond. Te koop staand/ leegst. Particulier bezit
Totaal Themabijeenkomst aanp. Particulier Bezit
Totaal Ontwerp Bidbook 2015

251
51-

10
21
11

10-

450-

Totaal Verzekeringsmodel voor woningbouwplannen
Totaal Vrije ruimte Secretaris BC Wonen
Totaal Training fin. Beoord. Bod en inv.ruimte
woningcorp.
Totaal Casa Equitana
Totaal Groeve Beaujean

10-

5
5
3
3
3

6333-

500-

-

3
-

37510252-

7510252-

60
334

1.771-

171.773-

Totaal Aanpak Hoogbouwflats casus 1 KRIMP
Totaal Bestuursconferentie Wonen & Zorg
Totaal Aanpak regionale Woonvisie 2015-2016
Totaal visie Wonen & Zorg

Totaal Bijdrage Crowdfund. Krimpregio's
Totaal Festival van de toekomst
Totaal Actieplan Wonen Zuid-Limburg
Totaal arrangement plancapaciteit projectontwikkelaars
Totaal Doorrekening BC hoogbouwflats Kerkrade
Totaal RWTH
TOTAAL BC WONEN/ HERSTRUCTURERING

78336-

Aanpak Particulier Bezit -/- € 73 (-/- € 113)
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. In 2015 is de naam van het project veranderd in Aanpak particulier bezit. Per 31 december 2016 bedraagt het saldo van dit project -/- € 73. Er
heeft een onttrekking plaatsgevonden van € 40.
Aanpak Particulier Bezit KRIMP € 0 ( € 0)
Het project aanpak particulier bezit krimp is een project van het algemeen bestuur. Per 31 december 2016 bedraagt het saldo van dit project € 0. Er heeft een onttrekking en dotatie
plaatsgevonden van € 100.
Aanpak Hoogbouwflats casus 1 KRIMP -/- € 1.500 ( € 0)
Het project aanpak hoogbouwflats casus 1 KRIMP is een project van het algemeen bestuur. Per 31 december bedraagt het saldo van dit project -/- € 1.500. Er heeft een dotatie
plaatsgevonden van € 1.500.
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Bestuursconferentie Wonen & Zorg -/- € 5 (-/- € 5)
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 2016 is de resterende dekking van het project. In 2016 hebben er geen onttrekkingen of dotaties plaatsgevonden.
Aanpak regionale Woonvisie 2015-2016 -/- € 27 ( -/- € 100)
Het project aanpak regionale woonvisie 2015-2016 is een project van de bestuurscommissie Wonen. Het project wordt bekostigd uit het werkbudget Wonen. Het saldo van het
project per 31 december 2016 is -/- € 27. In 2016 hebben er onttrekkingen plaatsgevonden voor in totaal € 73.
Aanpak visie Wonen & Zorg -/- € 23 ( € 0)
Het project aanpak visie Wonen & Zorg is een project van bestuurscommissie Wonen. De dekking van dit project komt uit het project transformatie wijkenaanpak. Het saldo van het
project per 31 december 2016 is -/- 23. In 2016 heeft er een dotatie van € 32 en een onttrekking van € 9 plaatsgevonden.
Regionaal overleg huurdersbelangen PSL € 0 ( € 0)
Het project regionaal overleg huurdersbelangen PSL is een project van bestuurscommissie Wonen. In 2016 hebben er dotaties en onttrekkingen van € 10 plaatsgevonden.
Woonmonitor Parkstad Gemeenten -/- € 4 (-/-€ 25)
Het project Woonmonitor Parkstad Gemeenten is een project van bestuurscommissie Wonen. Het project wordt bekostigd uit het budget van de bestuurscommissie Wonen. Per 31
december 2016 is de resterende dekking van het project -/- € 4. In 2016 hebben er onttrekkingen plaatsgevonden van in totaal € 21.
Onderzoek te koop staand/ leegstaand particulier bezit € 0 (€ 1)
Het project te koop staand/ leegstaand particulier bezit is een project van bestuurscommissie Wonen. Per 31 december 2016 is de resterende dekking van het project € 0. In 2016
heeft er een onttrekking van € 1 plaatsgevonden.
Themabijeenkomst aanpak Particulier Bezit -/- € 5 (-/- € 5)
Het project themabijeenkomst particulier bezit is een project van de bestuurscommissie Wonen. Het project wordt bekostigd uit het werkbudget Wonen.. Het saldo van het project
per 31 december 2016 is -/- € 5. In 2016 heeft er geen onttrekkingen of dotaties plaatsgevonden.
Ontwerp Bidbook 2015 € 0 (-/- € 1)
Het project ontwerp bidbook 2015 is een project van de bestuurscommissie Wonen. Het saldo van het project per 31 december 2016 is -/- € 0. In 2016 heeft er een onttrekking
plaatsgevonden van € 1.
Verzekeringsmodel voor woningbouwplannen -/- € 5 (-/- € 10)
Het project verzekeringsmodel voor woningbouwplannen is een project van bestuurscommissie Wonen. Het saldo van het project per 31 december 2016 is -/- 5. In 2016 hebben er
voor in totaal € 5 aan onttrekkingen plaatsgevonden.
Vrije ruimte Secretaris BC Wonen € 0 ( € 0)
Het project vrije ruimte secretaris BC Wonen is een project van bestuurscommissie Wonen. Het saldo van het project per 31 december 2016 is € 0. In 2016 hebben er onttrekkingen
van € 5 en dotaties van € 6 plaatsgevonden.
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Training fin.beoord. bod en inv. Ruimte € 0 (€ 0)
Het project Training fin.beoord. bod en inv. ruimte is een project van bestuurscommissie Wonen. Het saldo van het project per 31 december 2016 is € 0. In 2016 hebben er
onttrekkingen van € 3 en dotaties van € 3 plaatsgevonden.
Casa Equitana € 0 (€ 0)
Het project Casa Equitana is een project van bestuurscommissie Wonen. Het saldo van het project per 31 december 2016 is € 0. In 2016 hebben er onttrekkingen van € 3 en dotaties
van € 3 plaatsgevonden.
Groeve Beaujean € 0 (€ 0)
Het project groeve beaujean is een project van bestuurscommissie Wonen. Het saldo van het project per 31 december 2016 is € 0. In 2016 hebben er onttrekkingen van € 3 en
dotaties van € 3 plaatsgevonden.
Bijdrage Crowdfund. Krimpregio’s € 0 (€ 0)
Het project Crowdfund Krimpregio’s is een project van bestuurscommissie Wonen. Het saldo van het project per 31 december 2016 is € 0. In 2016 hebben er onttrekkingen van € 3
en dotaties van € 3 plaatsgevonden.
Festival van de toekomst -/- € 75 (€ 0)
Het project Festival van de toekomst is een project van bestuurscommissie Wonen. Het saldo van het project per 31 december 2016 is € 0. In 2016 heeft er een dotatie van € 75
plaatsgevonden en geen onttrekkingen.
Actieplan Wonen Zuid-Limburg -/- € 10 (€ 0)
Het project Actieplan wonen Zuid-Limburg is een project van bestuurscommissie Wonen. Het saldo van het project per 31 december 2016 is € 0. In 2016 heeft er een dotatie van €
10 plaatsgevonden en geen onttrekkingen.
Arrangement plancapaciteit projectontwikkelaars -/- € 25 (€ 0)
Het project Arrangement plancapaciteit projectontwikkelaars is een project van bestuurscommissie Wonen. Het saldo van het project per 31 december 2016 is € 0. In 2016 heeft er
een dotatie van € 55 plaatsgevonden en geen onttrekkingen.
RWTH -/- € 17 (-/- € 78)
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 2016 bedraagt -/- € 17. In 2016 hebben er voor € 60 aan onttrekkingen plaatsgevonden die grotendeels betrekking hadden
op inzet van personeel.
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Omschrijving
PROJECTEN BC ECONOMIE EN TOERISME
Totaal Samenwerking RCE (Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed)
Totaal Detailhandel / Retailstructuurvisie
Totaal Detailhandel / Retailstructuurvisie 2 provincie
Totaal Ruimt.plan Baalsbruggen en omgeving
Totaal Promotie & Acquisitie
Totaal Externe Adviezen (Herstructurering BTM Advies op
hoofdlijnen)
Totaal DIPL (Dit is Parkstad Limburg)
Totaal Uitvoeringsplan Toerisme
Totaal Nacht der Unternehmen
Totaal Aldi Nuth
Totaal Grensoverschrijdende arbeidsmarkt
Totaal Vrije Ruimte Secretaris BC Economie
Totaal Monitoring
Totaal WTTC
Totaal Intergemeentelijke Structuurvisie Ruimt Econ.
Zuid-Limburg
Totaal
Uitvoering dossier supermarkten
Totaal Creatieve clusters Parkstad - TEDx-achtig event
innovatieve
ondernemers Bijdrage Wifi-Pilot
Totaal Bedrijventerreinen
Totaal Actualisatie toerisme beleid innovatieplatform
Totaal Bedrijventerreinen visie en programma
Totaal Platform
Totaal project Leisure-Ring KRIMP
Totaal project Streetwise
Totaal Leisurering
Totaal Bestuursconferentie Detailhandel
TOTAAL BC ECONOMIE EN TOERISME

1-1-2016

Vermeerderingen

Verminderingen

31-12-2016

1842511
42724-

3
4
14
5
60
10
27
58

355014762534-

50875190-

151515-

56
3
0
5
224
4
12
11
-

20249384556223012-

1541
120
1524384516
113012-

851240-

21
82
601

30021351.016-

3001
381655-

Samenwerking RCE -/- € 50 ( -/- € 18)
Het project Samenwerking RCE is een project van bestuurscommissie Economie en Toerisme. Het project wordt bekostigd uit het oude budget van toerisme. Het bedrag -/- € 50 per
31 december 2016 is de resterende dekking van het project. In 2016 hebben er onttrekkingen plaatsgevonden van in totaal € 3 en een dotatie van € 50.
Detailhandel/ Retailstructuurvisie -/- € 87( -/- € 42)
Het project Detailhandel Retail structuurvisie is een project van bestuurscommissie Economie en Toerisme . Het project wordt bekostigd uit het budget van de bestuurscommissie
Economie en Toerisme. Het bedrag -/- € 87 per 31 december 2016 is de resterende dekking van het project. In 2015 heeft er een onttrekking plaatsgevonden van € 4 en een dotatie
van € 50.
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Ruimt. Plan Baalsbruggen en omgeving € 0 ( -/- € 5)
Het project Ruimtelijk plan baalsbruggen en omgeving is een project van bestuurscommissie Economie en Toerisme . Het project is in 2016 beëindigd. In 2016 heeft er een
onttrekking plaatsgevonden van € 5.
Promotie & Acquisitie -/- € 5 (€ 11)
Het project Promotie & Acquisitie is een project van bestuurscommissie Economie en Toerisme . Het bedrag € 5 per 31 december 2016 is het saldo van het project. In 2016 hebben
er in totaal voor € 60 onttrekkingen plaatsgevonden en voor in totaal € 76 aan dotaties.
Externe Adviezen -/- € 19 (-/- € 4)
Het project Externe adviezen is een project van bestuurscommissie Economie en Toerisme. Het bedrag -/- € 19 per 31 december 2016 is de resterende dekking van het project. In
2016 hebben er voor in totaliteit € 10 aan onttrekkingen plaatsgevonden en een dotatie van € 25.
DIPL (Dit is Parkstad Limburg) € 0 (-/- € 27)
Het project DIPL (Dit is Parkstad Limburg) is een project van bestuurscommissie Economie en Toerisme . In 2016 hebben er voor in totaliteit € 27 aan onttrekkingen plaatsgevonden.
Uitvoeringsplan Toerisme -/- € 0 (-/- € 24)
Het project uitvoeringsplan toerisme is een project van bestuurscommissie Economie en Toerisme . In 2016 hebben er voor in totaal van € 58 onttrekkingen en € 34 aan dotaties
plaatsgevonden.
Nacht der Unternehmen -/- € 15 (-/- € 15)
Het project Nacht der Unternehmen 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 2016 is de resterende dekking van het project. In 2016 hebben er geen onttrekkingen of dotaties plaatsgevonden.
Aldi Nuth € 41 (-/- € 15)
Het project Aldi Nuth is een project van bestuurscommissie Economie en Toerisme . In 2016 hebben er voor in totaal € 56 aan onttrekkingen plaatsgevonden.
Grensoverschrijdende arbeidsmarkt -/- € 12 ( -/- € 15)
Het project Grensoverschrijdende arbeidsmarkt 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 -/- € 12 per 31 december 2016 is de resterende dekking van het project. In 2016 heeft er een onttrekkingen van € 3
plaatsgevonden.
Monitoring -/- € 15 (€ 0)
Het project Monitoring is een project van bestuurscommissie Economie en Toerisme. Het project wordt voor € 20 bekostigd uit het werkbudget van de bestuurscommissie Economie
en Toerisme. Het bedrag -/- € 15 per 31 december 2016 is de resterende dekking van het project. In 2016 heeft er een dotatie plaatsgevonden van € 20 en onttrekkingen van € 5.
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WTTC -/- € 24 (€ 0)
Het project WTTC is een project van bestuurscommissie Economie en Toerisme. In 2016 heeft de regio Parkstad de prijs gewonnen voor Tourism for tomorrow. Dit project is in het
leven geroepen om de regio positief onder de aandacht te brengen. De bijdragen van Parkstad is € 50, de bijdrage van de deelnemende gemeenten is € 100 en de bijdrage van de
provincie is eveneens € 100. Het bedrag van -/- € 24 is de resterende dekking van het project. In 2016 hebben er dotaties plaatsgevonden van € 249 en onttrekkingen van € 224.
Intergemeentelijke Structuurvisie Ruimt. Econ. -/- € 38 (€ 0)
Het project Intergemeentelijke Structuurvisie Ruimt. en Econ. is een project van bestuurscommissie Economie en Toerisme. Het saldo per 31 december 2016 -/- € 38 is de
resterende dekking van het project. In 2016 heeft er een dotatie plaatsgevonden van € 38.
Uitvoering dossier supermarkten -/- € 45 (€ 0)
Het project Uitvoering dossier supermarkten is een project van bestuurscommissie Economie en Toerisme. Het saldo per 31 december 2016 -/- € 45 is de resterende dekking van het
project. In 2016 heeft er een dotatie plaatsgevonden van € 45.
Creatieve clusters Parkstad – TEDx-achtig event -/- € 1 (€ 0)
Het project creatieve clusters Parkstad is een project van bestuurscommissie Economie en Toerisme. Het saldo per 31 december 2016 -/- € 1 is de resterende dekking van het
project. In 2016 heeft er een dotatie plaatsgevonden van € 5 en onttrekkingen van € 4.
Bedrijventerreinen Bijdrage Wifi-Pilot € 6 (€ 0)
Het project bedrijventerreinen bijdrage Wifi-Pilot is een project van bestuurscommissie Economie en Toerisme. In 2016 heeft er onttrekking plaatsgevonden van € 12 en een dotatie
van € 6.
Actualisatie toerisme beleid innovatieplatform -/- € 11 (€ 0)
Het project Actualisatie toerisme beleid innovatieplatform is een project van bestuurscommissie Economie en Toerisme. Het saldo per 31 december 2016 -/- € 11 is de resterende
dekking van het project. In 2016 heeft er een dotatie plaatsgevonden van € 22 en onttrekkingen van € 11.
Bedrijventerreinen visie en programma -/- € 30 (€ 0)
Het project bedrijventerreinen visie en programma is een project van bestuurscommissie Economie en Toerisme. Het saldo per 31 december 2016 -/- € 30 is de resterende dekking
van het project. In 2016 heeft er een dotatie plaatsgevonden van € 30.
Platform -/- € 12 (€ 0
Het project platform is een project van bestuurscommissie Economie en Toerisme. Het saldo per 31 december 2016 -/- € 12 is de resterende dekking van het project. In 2016 heeft
er een dotatie plaatsgevonden van € 12.
Leisure-Ring KRIMP -/- € 300 (€ 0)
Het project Leisure-Ring KRIMP is een project van het algemeen bestuur. Het saldo per 31 december 2016 -/- € 300 is de resterende dekking van het project. In 2016 heeft er een
dotatie plaatsgevonden van € 300.
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Streetwise € 1 (€ 0)
Het project Streetwise is een project van bestuurscommissie Economie en Toerisme. In 2016 heeft er een dotatie plaatsgevonden van € 21 en onttrekkingen van € 21.
Leisurering -/- € 38 ( -/- € 85)
Het project Doorontwikkeling Entree Parkstad is een project van bestuurscommissie Economie en Toerisme . In 2015 is het project van naam veranderd en heeft er een bijdrage
plaatsgevonden vanuit de bestuurscommissie Economie en Toerisme van € 70 en een bijdrage van € 15 vanuit de bestuurscommissie mobiliteit. Het bedrag -/- € 38 per 31 december
2016 is de resterende dekking van het project. In 2016 heeft er een onttrekking plaatsgevonden van € 82 en een dotatie van € 35.
Bestuursconferentie Detailhandel -/- € 1 ( -/- € 1)
Het project Bestuursconferentie Detailhandel is een project van bestuurscommissie Economie en Toerisme . Het bedrag -/- € 1 per 31 december 2016 is de resterende dekking van
het project. In 2016 hebben er geen onttrekkingen of dotaties plaatsgevonden.

Omschrijving
PROJECTEN REGIOFONDS
Totaal Gebiedsontw. Oostflank PSL
Totaal Nature Wonder World
Totaal Alliantiefabriek Energietransitie
Totaal Bouwberg
Totaal Transformatieopgave Zorggeschikte Woningen
Totaal BIHTS
Totaal conferentie regionale transformatie
Totaal LDE Kerkrade West
Totaal Nieuwe Energie
TOTAAL PROJECTEN REGIOFONDS

1-1-2016

Vermeerderingen

Verminderingen

452-

500
45
2

500-

5322.7972
13303.210-

4
32
1.308
1
182
2.075

9922125
1.369-

31-12-2016
12.480232.504-

Gebiedsontwikkeling Oostflank PSL € 0 (€ 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 2016 is € 0. In 2016 heeft de laatste tranche plaatsgevonden en heeft er een dotatie plaatsgevonden die gelijk is aan de onttrekking.
Nature Wonder World -/-€ 0 (-/- € 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 2016 is de laatste tranche uitbetaald van € 45.
Alliantiefabriek Energietransitie -/- € 0 (-/- € 2)
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 2016 is -/- € 0. Er hebben onttrekkingen plaatsgevonden van € 2.
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Bouwberg -/- € 1 (-/- € 5)
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 2016 van -/- € 1 is de resterende dekking van het project. Er hebben in 2016 onttrekkingen plaatsgevonden van € 4.
Transformatieopgaaf Zorggeschikte Woningen -/- € 0 (-/- € 32)
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). De boekwaarde per 31 december 2016 bedraagt € 0. Het saldo van € 32
is toegevoegd aan het project Visie wonen en Zorg.
BIHTS -/- € 2.480 (-/- € 2.797)
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 € 413. Het project bestaat uit een bijdrage van Parkstad en de Provincie van elk € 4.000. De boekwaarde van het project per 31 december
2016 bedraagt -/- € 2.480. In 2016 hebben er voor € 992 dotaties en voor € 1.308 onttrekkingen plaatsgevonden. De dotaties hebben volledig betrekking op de voucherregeling. De
onttrekkingen hebben betrekking op Real life lab € 1.106 en de voucherregeling € 202.
Conferentie regionale transformatie € 0 (€ 2)
In 2013 is een bijdrage ontvangen van € 18 voor het project conferentie regionale transformatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. In 2015 is de
bijdrage van de provincie ontvangen. Het saldo van project per 31 december 2016 is € 0. In 2016 heeft er een onttrekking van € 2 plaatsgevonden.
LDE Kerkrade West -/- € 0 (-/- € 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 2016 bedraagt -/- € 1. In 2016 hebben er geen onttrekkingen en dotaties plaatsgevonden.
Nieuwe energie -/- € 23 (-/- € 330)
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 -/- € 23 per 31 december 2016 is de resterende dekking van het project. In 2016 heeft er een onttrekking plaatsgevonden van in totaal € 182. € 50
heeft betrekking op de energietuin en € 132 heeft betrekking op de duurzaamheidswinkel. Er heeft een negatieve dotatie plaatsgevonden van € 125 in verband met het
zonnepanelen initiatief. Het betreffende projectplan hiervoor is niet tijdig ingediend.
Omschrijving
PROJECTEN BDU

1-1-2016

Vermeerderingen

Verminderingen

31-12-2016

Totaal BDU 2012

679

-

-

679

Totaal BDU 2013
Totaal BDU 2014

2.280792

53

25-

2.280820

Totaal BDU 2015

3.543-

950

21-

2.613-

Totaal BDU 2016
TOTAAL BDU

-

85

4.351-

1.088

18

46-

85
3.309-

De BDU projecten 2012 t/m 2013 kunnen als 1 project beschouwd worden. Over de verschillende BDU jaren heen kan er verrekend worden.
BDU 2012 en 2013 -/- € 1.601 (-/- € 1.601)
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 2016 van -/- € 2.884 is de resterende dekking van het project. In 2016 hebben er geen onttrekkingen of dotaties plaatsgevonden.
BDU 2014 € 820 (-/- € 792)
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 2016 is € 820. In 2016 hebben er onttrekkingen plaatsgevonden van in totaal € 53 en dotaties van € 25.
BDU 2015 -/- € 2.613 (€ 3.543)
In 2015 zijn de beschikkingen BDU 2015 ontvangen voor in totaal € 3.892 van de Provincie Limburg. De BDU wordt jaarlijks verantwoord via de SISA. De boekwaarde per 31
december 2016 van -/- € 2.613 is de resterende dekking van het project. In 2016 hebben er onttrekkingen plaatsgevonden van in totaal € 950 en een dotatie van € 21.
BDU 2016 € 85 (€ 0)
In 2016 is er geen beschikking voor de BDU 2016 ontvangen van de provincie. Deze zal in 2017 worden afgegeven. De BDU wordt jaarlijks verantwoord via de SISA. De boekwaarde
per 31 december 2016 is 85. Er hebben in 2016 onttrekkingen van € 85 plaatsgevonden.
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < dan 1 jaar, € 17.582 (€ 1.946)
De specificatie van deze post luidt als volgt:
Omschrijving
Vorderingen op openbare lichamen
Schatkistbankieren
Overige vorderingen

31-12-2016
31-12-2015
4.094
1.943
13.485
0
3
3
17.582
1.946
De toename is 2016 is te verklaren uit het feit dat in 2015 het saldo van het schatkistbankieren is verantwoord op de balanspost liquide middelen. Dit dient echter op de balanspost
vorderingen te zijn.
Vorderingen op openbare lichamen € 4.093 (€ 1.943)
Omschrijving
31-12-2016
Openstaande debiteuren Parkstad
3.605
Openstaande debiteuren GBRD
15
Te vorderen BTW
513
4.093

31-12-2015
465
897
581
1.943
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Openstaande debiteuren Parkstad € 4.093 (€ 467)
Nagenoeg alle privaatrechtelijke debiteuren hebben per 31 december hun rekeningen aan Parkstad voldaan. Er staan nog een aantal vorderingen op openbare lichamen, zoals
gemeenten en de provincie 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 € 4.093. Het saldo van openstaande posten is per 31 december in werkelijkheid € 4.133.
De waardering van deze post voor de balans is € 4.093, zodat rekening wordt gehouden met een mogelijk verliesrisico tot een bedrag van € 40.
Omschrijving
31-12-2016
31-12-2015
Rijksoverheid
513
0
Provincie Limburg
489
499
Gemeenten
3.131
6
Overig
3
2
4.136
507
Openstaande debiteuren GBRD € 15 (€ 898)
Dit betreft met name vorderingen op openbare lichamen zoals gemeenten en gemeenschappelijke samenwerkingen. De verwachting is dat deze vorderingen volledig door de
openbare lichamen worden voldaan.
Omschrijving
31-12-2016
31-12-2015
Gemeenten
15
18
Gemeenschappelijke regelingen
0
879
15
898
Schatkistbankieren € 13.485 (€ 0)
Omschrijving
Schatkistbankieren

31-12-2016
13.485

31-12-2015
0

17.582
1.946
De toename is 2016 is te verklaren uit het feit dat in 2015 het saldo van het schatkistbankieren is verantwoord op de balanspost liquide middelen. Dit dient echter op de balanspost
vorderingen te zijn. Het saldo op schatkistbankieren bedroeg per ultimo 2016 € 13.485 (2015: € 16.302). De teruggang in het saldo van het schatkistbankieren is te verklaren doordat
ten laste van een aantal projecten van voor de transitie c.q. de businesscases wonen een aantal betalingen zijn verricht.
Liquide middelen € 1.315 (€ 16.951)
De samenstelling van de post liquide middelen is als volgt:
Omschrijving
31-12-2016
31-12-2015
Parkstad Bureau
1.844
16.346
Parkstad GBRD
-529
605
1.315
16.951
In 2015 is op de post liquide middelen het saldo van schatkistbankieren verantwoord (2015: € 16.302). Het saldo is met ingang van 2016 (€ 13.485) verantwoord op de post overige
vorderingen.
20

Het saldo liquide middelen betreft altijd een momentopname. De daling van € 1,1 miljoen bij de GBRD in 2016 valt te verklaren door vooruitbetalingen die vanuit de gemeenten
heeft plaatsgevonden in 2014 en 2015. Deze vooruitbetaling was nodig omdat de frictiekosten in de eerste jaren hoger zijn dan in de laatste jaren. Per saldo hebben we eind 2016
een meerjarig verlies van € 1.367 opgenomen. Dit bedrag hebben we nog tegoed van de deelnemende gemeenten.
Overlopende activa € 8.795 (€ 12.272)
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel € 696 (€
5.838).
Dit betreft onder andere de nog te ontvangen EFRO subsidie en EZ cofinanciering m.b.t. de EFRO programma’s 5 en 6.
Begin 2016 stonden met betrekking tot de financiële afwikkeling van de EFRO-programma’s nog de volgende actiepunten open:
1 Afronding van EZ-cofinanciering van EFRO 5 als uitvloeisel van de uitspraak van Raad van State.
2 Afrekening van de EZ-cofinanciering van EFRO 6 met de provincie Limburg.
In 2016 is EFRO 6 volledig afgerekend met de provincie. Voor de afwikkeling van EFRO 5 is in december 2016 overeenstemming bereikt met EZ. Daarmee is het EFRO 5 deel ook
volledig afgewikkeld. Een deel van de voorziening (€ 562), dat op basis van de huidige inschattingen vrijwel zeker ten goede komt aan Parkstad, kan daardoor vrijvallen als incidentele bate voorgaande dienstjaren. In de voorziening blijft vooralsnog een bedrag opgenomen van € 390 ten behoeve van de finale afrekening de projectpartners (Sittard-Geleen,
Provincie en Stadsregio Parkstad Limburg Na de eindovereenkomst tussen de partners zal de voorziening EFRO risicofonds opgeheven worden en is het project volledig afgewikkeld.
BDU:
 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 € 134 is opgenomen
als nog te ontvangen voorschotbedragen.
 In 2015 hebben we de subsidiebeschikkingen voor de BDU 2015 ontvangen van de Provincie. De Provincie heeft 90% van dit bedrag voldaan en het restant € 288 is opgenomen
als nog te ontvangen voorschotbedragen.
Omschrijving
Betaalrekening EFRO Middelen algemeen
Betaalrekening EFRO 5 Middelen
Betaalrekening EFRO 6 Middelen
BDU 2012/2013 Provincie
BDU 2014 Provincie
BDU 2015 Provincie
Totaal

31-12-2015
8
395
1.206
274
134
3.822
5.838

Vermeerderingen Verminderingen
8
395
1.206

3.534
5.143

31-12-2016
0
0
0
274
134
288
696

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen € 8.100 (€ 6.433)
Nog te ontvangen € 7.566 (x€ 5.955)
De nog te ontvangen bedragen per 31-12-2016 bedragen voor Parkstad € 5.492, voor de GBRD € 2.074. De vorderingen van Parkstad hebben met name betrekking op de
businesscases herstructurering € 3.872 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 en Nieuwe Energie Regiodialoog betreffen tevens vorderingen op de Provincie waarvan de dekking van dit project volledig verantwoord zijn in
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de projectadministratie. De vordering van het zonnepanelenproject betreft een vordering van de aangesloten gemeenten voor het project zonnepanelen. De vordering inzake EFRO
betreft een vordering die we hebben op de provincie inzake de afwikkeling van het EFRO project. Het ministerie heeft dit bedrag reeds overgemaakt aan de provincie.
Bij de GBRD staan nog vorderingen open die betrekking hebben op reeds betaalde kosten in het kader van de gemaakte frictie en desintegratiekosten die nog verrekend dienen te
worden met de gemeenten. Tot 31-12-2016 is dit het verlies wat de GBRD heeft gemaakt. Bij afwikkeling van het project eind 2017 dienen de verliezen verhaald te worden op de
deelnemende gemeenten van het voormalige GBRD.
Omschrijving
Parkstad Bureau
Bijdrage Businesscase Herstructurering
Bijdrage BIHTS
Bijdragen Zonnepanelenproject
Bijdrage Nieuwe Energie Regiodialoog
Afrekening Ministerie EFRO deal
Beëindigingsovereenkomst 60 plussers
Bijdrage salariskosten Streetwise
Overige posten
GBRD – Belastingen & Registraties
Frictie en Desintegratiekosten
Totaal

31-12-2016
5.492
3.872
400
245
53
974
0
21
23
2.074
2.074
7.566

31-12-2015
4.500
3.872
400
0
178
0
21
0
29
1.455
1.455
5.955

Vooruitbetaald € 437 (€ 478)
De vooruitbetaalde bedragen, van Parkstad Bureau € 22 (€ 63), GBRD € 415 (€ 415). Deze bedragen zijn in 2016 vooruitbetaald in verband met kosten die betrekking hebben op
2017. De grootste posten bij Parkstad zijn bijdrage routebureau € 6 , AOV collectief € 4 en diverse verzekeringen voor in totaal€ 4. Bij de GBRD heeft dit betrekking op de tijdelijke
kosten 1 T biljet 2015 € 415.
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Passiva
Vaste Passiva € 9.919 (€ 12.197)
De vaste passiva bestaan uit de reserves en de voorzieningen. Hieronder worden de mutaties en de stand van de reserves en voorzieningen nader toegelicht.
Eigen vermogen € 5.708 (€ 4.795)
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, het nog te bestemmen resultaat 2016 en de bestemmingsreserves van Parkstad. In het onderstaande overzicht is de stand van
de algemene en bestemmingsreserves opgenomen (totaal € 4.472). Voor de omvang van het eigen vermogen dient hieraan te worden toegevoegd het te bestemmen resultaat van
2016 (€ 1.236).
Saldo 31-122015

Geraam de m utaties 2016

Toevoeging

Onttrekking

Bestem m ing resultaat
voorgaand boekjaar
Toevoeging

Saldo 31-122016 excl.
resultaat
2016

Mutaties t/m 2016

Onttrekking

Toevoeging

Onttrekking

Algem ene Reserves
Algemene reserve Parkstad

115

Saldo van baten en lasten 2014

58

Saldo van baten en lasten 2015

394

Totaal algem ene reserves

566

115
58

58

394
-

452

0-

394
-

452

-

-

115

Bestem m ingsreserves
Egalisatie frictiekosten GBRD
Egalisatie frictiekosten Parkstad
Ringw egen
Städte Region Aachen / EGTS
Stortplaatsen

62

62

465

394

2.749

400

394

859
400

168

168

2.981

8

8

65

65

Werkbudget Algemeen Bestuur

635

635

Werkgelegenheidsfonds

246

210

58

346

347

210

36

Totaal bestem m ingsreserves

4.229

794

1.013

452

-

400

724

4.357

Totaal Eigen verm ogen

4.795

794

1.465

452

452

400

724

4.472

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 2016 heeft het Dagelijks bestuur van deze bevoegdheid geen gebruik gemaakt. Voor een uitgebreidere toelichting zie paragraaf 6.2 van het
jaarverslag.
Resultaat na bestemming 2014 € 0 (€ 58)
Het resultaat na bestemming is conform het besluit van 9 maart 2016 in het jaarplan 2016 programmatisch ingezet. Het bedrag is in 2016 toegevoegd aan het werkbudget van de
bestuurscommissies.
Resultaat na bestemming 2015 € 0 (€ 394)
De resultaatsbestemming van 2015 is conform het besluit van 12 oktober 2016 toegevoegd aan de reserve egalisatie frictiekosten parkstad.
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Bestemmingsreserves € 4.357 (€ 4.229)
De ontwikkeling van de bestemmingsreserves in 2016 is weergegeven in het overzicht. De bestemmingsreserves die in 2016 zijn gemuteerd worden hieronder toegelicht.
Reserve frictiekosten GBRD € 62 (€ 62)
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 en met 2018. De frictiekosten zijn in 2016 volledig opgevangen door de beschikbare middelen voor loonkosten
en bedrijfsvoering. In 2016 hebben er geen onttrekkingen plaatsgevonden.
Reserve frictiekosten Parkstad € 858 (€ 465)
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. In 2015 is € 62 van het resultaat van 2014 toegevoegd aan deze reserve. De looptijd van deze reserve is tot 2018. De frictiekosten zijn in 2016
volledig opgevangen door de beschikbare middelen voor loonkosten en bedrijfsvoering. In 2016 is € 394 van het resultaat van 2015 toegevoegd aan deze reserve. Er hebben in 2016
geen onttrekkingen plaatsgevonden.
Reserve Ringwegen € 2.981 (€ 2.749)
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 (€ 168) zijn in 2016, zoals gepland, onttrokken aan deze bestemmingsreserve.
Na realisatie van de Buitenring worden ook de afschrijvingskosten uit de reserve gedekt.
Reserve Städte Region Aachen / EGTS € 8 (€ 8)
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 2015 heeft er een onttrekking plaatsgevonden van € 50. In 2016 heeft hier geen mutatie op plaatsgevonden. De
verwachting is dat deze reserve nog aangesproken gaat worden in de toekomst.
Reserve stortplaatsen € 65 (€ 65)
De voorziening is gevormd ter dekking van de nazorg en eindafwerking van de stortplaats Nieuwenhagen. In 2016 heeft hier geen mutatie op plaatsgevonden.
Reserve Werkbudget Algemeen Bestuur € 347 (€ 103)
In 2016 is door het dagelijks bestuur het besluit genomen om de werkbudgetten van de bestuurscommissies ook in 2017 te kunnen blijven inzetten. In 2016 hebben er
onttrekkingen plaatsgevonden van € 288. De onttrekking van € 58 resultaat bestemming vorig boekjaar is rechtstreeks op de werkbudgetten verwerkt. De onttrekkingen hebben
betrekking op de diverse projecten die door de bestuurscommissies zijn toegekend.
Reserve Werkgelegenheidsfonds € 210 (€ 246)
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 2015 is er een bedrag van € 99 onttrokken ter dekking van de bijdrage Grensinfopunt Aachen- Eurode € 50 en Neimed € 49. In 2016 is er een bedrag van € 210
onttrokken ter dekking van de bijdrage aan GIP € 50 / Nedcar € 160.
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Resultaat na bestemming 2016 € 1.236 (€ 0)
Het resultaat na bestemming 2016 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
2017. Het resultaat over 2016 bedraagt € 1,236 voordelig, inclusief de incidentele bate uitvoorgaande jaren van EFRO van € 859. Het voorstel inzake de resultaatbestemming 2016
treft u aan in paragraaf 1.3 van het jaarverslag.
Voorzieningen € 197 (€ 3.257)
De specificatie van het saldo van de voorzieningen treft u in het volgende overzicht aan.
Voorziening
EFRO programma Risicofonds
Voorziening Afrekening EFRO 5
Financiele Arrangementen
Voorziening instandhouding financieel systeem
Regiofonds
Voorziening Instapfee Goodwill BsGW
Voorziening ingroei pers. GBRD bij BsGW

Saldo

Geraamde mutaties 2016

31-12-2015
1.329
142
136
25
48
271
703

Voorz. Overdr. Voorm.pers. aan Heerlen

394

Voorziening voormalig personeel GBRD
Totaal voorzieningen

210
3.257

Toevoeging

Mutaties Jaarrekening 2016

Onttrekking
1.097

Toevoeging
1.215

131
25
1.218
271
703

1.170

1.170

Aanwending
1.592
142
115
14
1.187
271
703

202
36
3.683

1.170

Saldo

Vrijval
952

31

394
2.385

44
4.462

31-12-2016
0
21
11
0-

983

166
197

EFRO programma Risicofonds € 0 (€ 1.329)
De mutaties binnen het risicofonds waren in 2016 als volgt:
Mutaties EFRO risicofonds 2016
Omschrijving
Beginsaldo per 1-1-2016
Eindsaldo per 31-12-2016

31-12-2015
1.329
1.329

Onttrekking
1.215
1.215

Toevoeging
1.592
1.592

Vrijval

31-12-2016

952
952

0
0

In 2016 is EFRO 6 volledig afgerekend met de provincie. Ten aanzien van de afwikkeling van EFRO 5 is in december 2016 overeenstemming bereikt met EZ. Hiermee is het EFRO 5
deel volledig afgewikkeld. In juni / juli 2017 hebben de 3 risicopartners (Sittard-Geleen, Provincie en Stadsregio Parkstad Limburg) ingestemd met de beëindigingsovereenkomst. Op
basis daarvan zal een bedrag van € 92.676 worden uitgekeerd aan Sittard-Geleen. Hiermee is EFRO volledig afgewikkeld en is de voorziening opgeheven. De vrijval maakt onderdeel
uit van het resultaat 2016.
Voorziening Afrekening EFRO 5 € 0 (€ 142)
De voorziening afrekening EFRO 5 is in 2015 gevormd voor het maximale nog te betalen bedrag aan de projectuitvoerders. In 2016 heeft hier een onttrekking van € 142
plaatsgevonden.
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Voorziening Financiële Arrangementen € 21 (€ 136)
Deze voorziening is gevormd voor medewerkers die een financieel arrangement met Parkstad hebben gesloten. In 2015 is er een nieuwe financieel arrangement aangegaan met een
medewerker die per 1 september 2016 uit dienst zal gaan. In 2016 is er voor € 115 onttrokken aan de voorziening inzake beëindigingsvergoeding die is voldaan inzake de
uitdiensttreding van een vaste medewerker
Voorziening instandhouding financieel systeem € 11 ( € 25)
Deze voorziening is in 2015 gevormd voor het behoud van de data van het financieel systeem. In 2015 is de overstap gemaakt naar een ander boekhoudpakket, nu moeten er nog
kosten gemaakt worden om het oude boekhoudpakket te kunnen blijven raadplegen. Om dit te kunnen faciliteren heeft er een dotatie van € 25 plaatsgevonden in 2015. In 2016
hebben er onttrekkingen van € 14 plaatsgevonden.
Voorziening Regiofonds Algemeen € 0 (€ 48)
Het regiofonds is een egalisatievoorziening. In 2016 heeft de laatste dotatie aan deze voorziening plaatsgevonden van € 1.170. Er hebben diverse onttrekkingen plaatsgevonden
voor in totaal € 1.187. Het restant bedrag van deze voorziening € 31 is vrijgevallen.
Voorziening Instapfee Goodwill BsGW € 0 (€ 271)
In de jaarrekening 2013 is een addendum opgenomen waarin een aantal verplichtingen zijn verwerkt als een transitorische post “nog te betalen bedragen GBRD”. Voor het
verkrijgen van een beter inzicht is ultimo 2015 de keus gemaakt om deze verplichtingen te verwerken als een voorziening. In 2015 is het restantbedrag dat nog openstond op de
transitorische post toegevoegd aan de voorziening Instapfee goodwill BsGW. In 2016 heeft er een onttrekking van € 271 plaatsgevonden.
Voorziening ingroei pers. GBRD bij BsGW € 0 (€ 703)
In de jaarrekening 2013 is een addendum opgenomen waarin een aantal verplichtingen zijn verwerkt als een transitorische post “nog te betalen bedragen GBRD”. Voor het
verkrijgen van een beter inzicht is ultimo 2015 de keus gemaakt om deze verplichtingen te verwerken als een voorziening. In 2015 is het restantbedrag dat nog openstond op de
transitorische post toegevoegd aan de voorziening ingroei personeel GBRD bij BsGW. In 2016 heeft er een onttrekking van € 703 plaatsgevonden.
Voorziening Overdracht Voormalig personeel aan Heerlen € 0 (€ 394)
In de jaarrekening 2013 is een addendum opgenomen waarin een aantal verplichtingen zijn verwerkt als een transitorische post “nog te betalen bedragen GBRD”. Voor het
verkrijgen van een beter inzicht is ultimo 2015 de keus gemaakt om deze verplichtingen te verwerken als een voorziening. In 2015 is het restantbedrag dat nog openstond op de
transitorische post toegevoegd aan de voorziening Overdracht Voormalig personeel aan Heerlen. In 2016 heeft er een onttrekking van € 394 plaatsgevonden.
Voorziening voormalig personeel GBRD € 166 (€ 210)
De voorziening voormalig personeel GBRD is in 2015 gevormd voor een medewerker die niet meer in dienst is bij de GBRD en recht heeft op een uitkering tot het bereiken van de
leeftijd van 62 jaar en 9 maanden. De voorziening zal jaarlijks beoordeeld worden of deze nog toereikend is. In 2016 hebben er onttrekkingen van € 44 plaatsgevonden.
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar € 3.920 (€ 4.145)
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen
Omschrijving
31-12-2016
Lening BNG d.d. 29-12-2006
3.920
Totaal:
3.920

31-12-2015
4.145
4.145
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BNG 29-12-2006 € 3.920 (€ 4.145)
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 2016 heeft er een
aflossing plaatsgevonden van € 224. De rentekosten van deze lening waren in 2016 € 168. De rentekosten worden gedekt uit de reserve ringwegen.
Vlottende passiva € 2.863 (€ 4.765)
Netto vlottende schulden, rentetypische looptijd < 1 jaar € 3.570 (€ 1.752)
Overige schulden € 1.962 (€ 1.752)
De samenstelling van de post overige schulden per 31-12-2016 is als volgt:
Omschrijving
31-12-2016
31-12-2015
Crediteuren Parkstad
287
213
Crediteuren GBRD
1.675
1.539
Totaal:
1.962
1.752
De crediteuren vertonen een normaal verloop. De crediteuren GBRD zijn gestegen ten opzichte van 2015. Bij de GBRD staan er twee grote facturen van december 2016 van BsGW
open die betrekking hebben op 2017 plus de resterende kosten voor de tijdelijk boventalligen die voor rekening van Parkstad komen . De crediteuren bij Parkstad hebben
grotendeels betrekking op facturen die eind december 2016 zijn ontvangen.

Overlopende passiva € 1.701 (€ 3.013)
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 € 1.117 (€ 1.586).
De verplichtingen behorend tot het Parkstadbureau € 1.036 zijn voor het overgrote deel verplichtingen die voortkomen uit het verdeelbesluit van Parkstad Bureau. Deze zijn
grotendeels in 2012 en 2013 aangegaan. Daarnaast is er de afwikkeling van EFRO ad € 158. De betaling ervan loopt voor een deel over naar 2016/2017. Daarnaast zijn in
onderstaand overzicht de verplichtingen van de GBRD Belastingen en Registraties € 81 opgenomen.

27

Omschrijving
Parkstad Bureau
Verplichtingen verdeelbesluit 2010/2011:
Bedrijventerreinen
Groenagenda 2011
Beëindigingsovereenkomst 60 plussers

31-12-2016

31-12-2015

1.036

1.358

0
5
0

75
22
22

376
318
7
0
0

627
395
7
70
10

0

5

12
0
15

20
52
53

49
158
50
45

0
0

81
67
14

228
185
43

1.024

1.586

Verplichtingen verdeelbesluit 2012/2013:
Groenagenda 2012
Groenagenda 2013
Herstructurering
Finan.instrum. Vastgoedaanpak gebiedstransformatie
Bedrijventerreinen
Verplichtingen 2014
Overige posten Parkstad
Verplichtingen 2015
Regionale Initiatieven 2015
Loonheffing dec 2015
Overige posten Parkstad
Verplichtingen 2016
Loonheffing dec 2016
Afwikkeling EFRO
IKB
Overige posten Parkstad
GBRD – Belastingen & Registraties
Door te betalen opbrengsten GBRD-inningsrekening
Overige posten
Totaal

0

Bij Parkstad zijn de verplichtingen ten opzichte van vorige jaar sterk gedaald. Oude verplichtingen worden afgewikkeld. Een aantal projecten zijn opgenomen in de
projectadministratie en hierdoor niet zichtbaar in de rubriek overlopende passiva. Deze projecten zijn terug te vinden in de rubriek voorraden. Van alle openstaande verplichtingen
bij de GBRD die afkomstig zijn uit het addendum bij de jaarrekening 2013 zijn voorzieningen van gevormd. Hierdoor is er bij de GBRD ook een sterke afname zichtbaar.
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De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende
begrotingsjaren € 268 (€ 1.323)
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. De BDU wordt jaarlijks verantwoord via de SISA.
Omschrijving
Subsidie Brede Doeluitkering 2011 Provincie
Subsidie Brede Doeluitkering 2010 Provincie
Subsidie Brede Doeluitkering 2009 Provincie
Subsidie Brede Doeluitkering 2008 Provincie
Totaal

31-12-2015
568
164
1
590
1.323

Onttrekking
500

Toevoeging

555
1.055

0

31-12-2016
68
164
1
35
268

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen € 315 (€ 104)
Omschrijving
Parkstad Bureau
1e tranche zonnepanelenproject administratie 2017
Avantis Subsidiemanagement
Kennis Onderwijs Arbeidsmarkt
Levensloopbestendige wijken
Overigen
GBRD
Totaal

31-12-2016

31-12-2015

245
0
54
5
10

0
34
54
5
10

1
315

1
104

In 2016 is de 1e tranche van het zonnepanelenproject 2017 gefactureerd aan de deelnemende gemeenten ad € 245. 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 2017 worden afgewikkeld.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
De VPB-Verplichting voor Parkstad is nihil op basis van de resultaten van een in 2016 uitgevoerde inventarisatie. De checklist wordt in 2017 afgestemd met de belastingdienst.
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1.4 Rekening van lasten en baten
Totaaloverzicht Stadsregio Parkstad Limburg
Baten / Lasten
Mutaties in reserves
Lasten

Programma
Kerntaken

Bedragen x € 1.000
Begroting 2016,
incl. 1e
wijziging /
Jaarplan 2016

Begroting 2016
na wijziging

2.569

Gemeenschappelijke diensten
Flexibele schil
Bestuur, Bedrijfsvoering en Regiobijdragen
Totaal lasten programma's
Baten
Kerntaken

50

Bestuur, Bedrijfsvoering en Regiobijdragen
Totaal baten programma's
Exploitatieresultaat
Toevoegingen reserves Kerntaken

Totaal onttrekkingen reserves
Rekeningresultaat

6.340

6.166

174

2.296

2.287

9

247

249

-2

2.058

1.736

322

4.677

10.941

10.438

503

941

3.867

4.067

200

2.296

2.287

-9

50

247

249

2

3.860

3.860

4.748

888

4.851

10.270

11.350

1.080

174

-671

912

1.583

-400

-400

-400

0

0

0

0

-400

-400

-400

0

226

845

498

-347

226

226

0

226

1.071

724

-347

0

0

1.236

1.236

Bestuur, Bedrijfsvoering en Regiobijdragen
Totaal toevoegingen reserves
Onttrekkingen
Kerntaken
reserves
Bestuur, Bedrijfsvoering en Regiobijdragen

Begroting versus
realisatie

2.058

Gemeenschappelijke diensten
Flexibele schil

Realisatie 2016
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1.5

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 2016 is gewerkt vanuit de volgende programma’s:
Programma

Begroting na wijziging 2016

Realisatie 2016

Begroting versus realisatie

Kerntaken

6.340

6.166

174

Gemeenschappelijke diensten

2.296

2.287

9

247

249

-/- 2

2.058

1.736

322

0

0

0

10.941

10.438

Flexibele schil
Bestuur, Bedrijfsvoering en Regiobijdragen
Vennootschapsbelasting
Totaal integrale lasten (x € 1.000)

503

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 onderschrijding van € 174. Op de werkbudgetten van de bestuurscommissie is een bedrag van € 348 niet besteed. De BURAP
was gebaseerd op een maximale onttrekking aan de reserves. In de praktijk is gebleken dat niet het maximale in 2016 is besteed. Voor de BDU zijn er voor € 46 aan kosten
gemaakt die niet zijn begroot. Diverse projectkosten zijn er gemaakt in 2016 die niet zijn begroot. Tegenover deze projectkosten staat ook een baten. Deze posten verklaren de
onderschrijding op het programma kerntaken.
2. Voor de Gemeenschappelijke Diensten liggen de werkelijke lasten vrijwel op het niveau van de begroting. In de lasten zijn de geraamde verplichtingen verwerkt voor de tijdelijk
boventalligen, waarvan de kosten vallen in 2017 en 2018.
3. Bij het programma Flexibele schil is er sprake van een overschrijding van € 2. Tegenover deze last staat een extra baten.
4. Bij het programma Bestuur, Bedrijfsvoering en Regiobijdragen is sprake van een onderschrijding van € 322. Bij de frictiegelden is sprake van een onderschrijding van € 376.
Op de bedrijfsvoering heeft een overschrijding plaatsgevonden van € 35. (accountantskosten € 10, ICT € 8, P&O € 8, Financiën € 8). Op de formatie heeft een overschrijding
plaatsgevonden van € 13.
5. Op het niveau van de integrale programmalasten blijft de realisatie binnen het begrote kader na wijziging in 2016. Voor een uitgebreide inhoudelijke verantwoording van de
programmalasten verwijzen we u naar hoofdstuk 2 tot en met 5 van het jaarverslag.
Op basis van een inventarisatie van activiteiten is geconcludeerd dat Parkstad niet vpb-plichtig is. De checklist wordt in 2017 afgestemd met de belastingdienst.
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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 31-12-2016)

Naam

Lid DB/AB

R. Krewinkel (Heerlen)

september 2015 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

O. Wolfs (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

Benoemingstermijn

De functie van bestuurslid is onbezoldigd.
Publicatie bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen:

Naam

Functie

Duur
dienstverband

PM Bertholet

Directeur

Vanaf 1-9-2005
vaste aanstelling

Omvang
dienstverband
36 uur

Beloning

Door
werkgever
betaalde
SV-premies

€ 113.006

Belastbare
Voorzieningen
kostenbetaalbaar
vergoedingen op termijn
€0

€ 1.071

€ 14.532

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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Vergelijkende cijfers vorig boekjaar
De vergelijkende cijfers over 2015 zijn als volgt
Publicatie bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen:
Naam

Functie

Duur
dienstverband

PM Bertholet

Directeur

Vanaf 1-9-2005
vaste aanstelling

Omvang
dienstverband
36 uur

Beloning
2015

Door
werkgever
betaalde
SV-premies

€ 109.854

Belastbare
Voorzieningen
kostenbetaalbaar
vergoedingen op termijn
€0

€ 1.084

€ 15.041

De voor de WNT kwalificerende beëindigingsovereenkomsten in 2015 waren:
Naam
MJLF Spronken

Soort
beëindigingsovereenkomst
60 plus regeling

Ineens of in termijnen
Bedrag
2015
183.149

€ 183.149

Baten programma’s
Per programma wordt inzicht gegeven in de realisatie van de baten en de herkomst ervan.
Programma Kerntaken € 4.067 (€ 4.834)
De baten in 2016 van € 4.067 hebben betrekking op een bijdrage decentralisatie uitkering bevolkingsdaling € 2.930 van het rijk, een bijdrage van de deelnemende gemeenten voor
de regionale initiatieven € 935, en diverse project gerelateerde € 202.
Programma Gemeenschappelijke Diensten € 2.287 (€ 2.599)
Dit betreft de gemeentelijke bijdragen en overige baten van de Gemeenschappelijke Belasting- en Registratiedienst € 1.580 (€ 4.303). De baten bestaan voor een bedrag van € 620
uit de reguliere bijdragen, € 963 bijdragen van BsgW en een bedrag van € 707 dat door de ex-GBRD gemeenten extra zal dienen te worden opgebracht in verban met hogere kosten
voor tijdelijk boventalligen., die ten laste komen van Parkstad. De baten worden over een periode van 4 jaar ontvangen terwijl in de eerste jaren 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. Vooruitlopend op de definitieve afrekening is een extra bedrag aan te ontvangen
bedragen van de ex-GBRD gemeenten opgenomen van € 707, mede op basis van de meest recente prognose van BsGW. De verwachting is dat in 2018 definitief kan worden
afgerekend.
Programma Flexibele schil € 249 (€ 0)
Dit betreffen bijdragen van deelnemende gemeenten in specifieke projecten/ taken die niet tot de kernagenda horen van Parkstad. In 2016 zijn er voor € 199 bijdragen ontvangen
voor het project WTTC. En zijn er voor € 50 bijdragen ontvangen voor het project grensoverschrijdende samenwerking.
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Programma Bestuur, Bedrijfsvoering en Regiobijdragen € 4.748 (€ 5.073)
De baten binnen dit programma bestaan uit de volgende onderdelen:
 gemeentelijke bijdragen kerntaken en frictiekosten € 3.860;
 incidentele baten € 880, waarvan € 859 incidentele baten voorgaande jaren door de vrijval van EFRO-gelden.
 overige baten € 7
Gemeentelijke bijdragen kerntaken en frictiekosten € 3.860 (€ 4.174)
De gemeentelijke bijdragen zijn zo berekend, dat voor de uitvoering van de kerntaken, de lopende verplichtingen en de frictiekosten voldoende middelen zijn.
Toevoegingen en onttrekkingen reserves
De in 2016 gerealiseerde onttrekkingen € 724 en toevoegingen € 400 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.
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Rekeningresultaat
Het resultaat van de jaarrekening 2016 bedraagt na de door het Algemeen Bestuur goedgekeurde mutaties van de reserves € 1.236. De specificatie is:
Herkomst van rekeningresultaat 2015

Bedrag x €
1.000







Netto kosten kernformatie (hogere lasten minus hoger baten)
Frictie en bedrijfsvoering
Niet bestemd bedrag decentralisatie uitkering bevolkingsdaling
Verschil tussen baten en lasten regionale initiatieven
Incidentele baten en lasten
 Vrijval middelen EFRO
 Overige baten en lasten
Rekeningresultaat 2016

-6
339
30
-3
859
17
1.236

Voor een toelichting en analyse op het rekeningresultaat 2016 verwijzen wij u naar hoofdstuk 1 van het jaarverslag.
Voorstel resultaatbestemming 2016
Voor het voorstel van de resultaatbestemming 2016 verwijzen wij u naar paragraaf 1.3 van het jaarverslag.

1.6 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 2016 verantwoording af over de Brede Doeluitkering (BDU). De Brede Doeluitkering is onderdeel van de uitvoering binnen het programma
Kerntaken. In onderstaand overzicht treft u de verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen 2016 aan.
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SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2016 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2017
Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen
Besteding (jaar T) ten laste van
Overige bestedingen (jaar T)
Correctie ten opzichte van
ernaast de verantwoordingsinformatie
provinciale middelen
tot jaar T verantwoorde
bestedingen ten laste van
provinciale middelen

I&M E27B Brede doeluitkering
verkeer en vervoer SiSa
tussen medeoverheden
Provinciale beschikking
en/of verordening

Indien de correctie een
vermeerdering van
bestedingen betreft, mag
het alleen gaan over nog
niet eerder verantwoorde
bestedingen

Gemeenten en
Gemeenschappelijke
Regelingen
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 01

1 BDU 2010, CAS2009000021821, DOC201000163761 Buitenring eo
(binnenring)
2 BDU 2011, CAS201000017493 Buitenring
3 2014/53479/49153 Verkeerseducatie 2014 afrekening Nuth
4 2014/53479/49153 Verkeerseducatie 2014 afrekening Landgraaf
5 2014/53479/49153 Wijk van morgen
6 2015/94922/89796 Lou Schurer Verkeersschool
7 2015/94922/89796 VVN opfriscursussen
8 2015/94922/89796 Dorpstraat/ Oranjeplein bereikbaarheid
9 2015/94922/89796 Valkenburgerweg Voerendaal Bereikbaarheid
10 2015/94922/89796 Veiligheid Bredeschool Schaesberg
11 2015/94922/89796 Fietspad Kleikoeleweg
12 2015/94922/89796 Toegankelijke haltes
13 2015/94922/89796 afrekening verkeerseducatie nuth 2015
14 2015/94922/89796 afrekening verkeerseducatie 2015 landgraaf
15 BDU 2013 2013/61892/36693/44394
16 BDU 2012, 2013/36407/44394/18080
17
Kopie beschikkingsnummer

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 02

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 03

€ 554.197

€ 6.356.783

€ 500.000
€ 708
€ 2.425
€ 50.000
€ 30.600
€ 4.163
€ 221.840
€ 172.542
€ 354.335
€ 116.841
€ 40.000
€ 187
€ 9.828
€0
€0

€0
€ 3.462
€ 17.027
€ 369.604
€0
€0
€ 347.945
€ 844.153
€ 361.285
€ 206.306
€ 70.574
€ 3.775
€ 27.072
€0
€0

Cumulatieve besteding ten laste
van provinciale middelen
tot en met (jaar T)

Cumulatieve overige bestedingen Toelichting
tot en met (jaar T)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 07

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 08

Indien de correctie een
vermeerdering van
bestedingen betreft, mag
het alleen gaan over nog
niet eerder verantwoorde
bestedingen

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 04

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 05

Eindverantwoording Ja/Nee
Als u kiest voor ‘ja’, betekent
dit dat het project is afgerond
en u voor de komende jaren
geen bestedingen meer wilt
verantwoorden

Deze indicator is bedoeld voor
Deze indicator is bedoeld voor de de tussentijdse afstemming van
tussentijdse afstemming van de de juistheid en volledigheid van
juistheid en volledigheid van de
de verantwoordingsinformatie
verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 06
BDU 2010, CAS2009000021821, DOC201000163761 Buitenring eo
(binnenring)
BDU 2011, CAS201000017493 Buitenring
2014/53479/49153 Verkeerseducatie 2014 afrekening Nuth
2014/53479/49153 Verkeerseducatie 2014 afrekening Landgraaf
2014/53479/49153 Wijk van morgen
2015/94922/89796 Lou Schurer Verkeersschool
2015/94922/89796 VVN opfriscursussen
2015/94922/89796 Dorpstraat/ Oranjeplein bereikbaarheid
2015/94922/89796 Valkenburgerweg Voerendaal Bereikbaarheid
2015/94922/89796 Veiligheid Bredeschool Schaesberg
2015/94922/89796 Fietspad Kleikoeleweg
2015/94922/89796 Toegankelijke haltes
2015/94922/89796 afrekening verkeerseducatie nuth 2015
2015/94922/89796 afrekening verkeerseducatie 2015 landgraaf
BDU 2013 2013/61892/36693/44394
BDU 2012, 2013/36407/44394/18080

Correctie ten opzichte van
tot jaar T verantwoorde
overige bestedingen

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 09

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 10

€ 554.197

€ 6.356.783

Ja

€ 500.000
€ 708
€ 2.425
€ 50.000
€ 30.600
€ 4.163
€ 221.840
€ 172.542
€ 354.335
€ 116.841
€ 40.000
€ 187
€ 9.828
€0
€0

€0
€ 3.462
€ 17.027
€ 369.604
€0
€0
€ 347.945
€ 844.153
€ 361.285
€ 206.306
€ 70.574
€ 3.775
€ 27.072
€0
€0

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
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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:
de jaarstukken 2016, bestaand uit het jaarverslag 2016 en de jaarrekening 2016 van de Stadsregio Parkstad Limburg vast te stellen.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 12 juli 2017.

drs. P.M. Bertholet
Secretaris

dr. R. Krewinkel
Voorzitter
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2 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg
A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2016
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2016 van gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg te Heerlen gecontroleerd.
Naar ons oordeel:

Geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2016 als van de activa
en passiva van de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg op 31 december 2016 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten (BBV). Zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2016 in alle van materieel belang zijnde
aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder
verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen in het controleprotocol d.d. 1 februari 2017.
De jaarrekening bestaat uit:

De balans per 31 december 2016

De rekening van baten en lasten over 2016

De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De SiSa bijlage

De bijlage Wet normering Topinkomens
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale
overheden (Bado), het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 1 februari 2017 en de Regeling Controleprotocol Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2016. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden
voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op EUR 108.380, waarbij de bij onze controle
toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves.
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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, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd
zoals vastgelegd in de Regeling controleprotocol WNT 2016.
Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de EUR 108.380 rapporteren alsmede kleinere
afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

Het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Alle informatie bevat die op grond van het BBV is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de
andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de voor de gemeenschappelijke regeling van toepassing zijnde vereisten in de Gemeentewet en aan de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur voor de jaarrekening
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook
verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de
begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen in het
normenkader.
In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het
door ons af te geven oordeel.
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Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten
en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 1 februari 2017 en de Regeling Controleprotocol Wet
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2016, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:

Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig
tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen
van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.

Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de
omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke
regeling.

Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van
de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.

Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en
lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.
Wij communiceren met algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle
naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Maastricht-Airport, 12 juli 2017
Deloitte Accountants B.V.
Was getekend: drs. P.G.J.M. Jussen RA
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Bijlage

AG
BAG
BBV
BDU
BIHTS
BNG
BsGW
BTM
BTW
BV
BZK
DB
EFRO
EIZT
EGTS
EU
EZ
FIDO
GBRD
GEO
GR
IBA
ICT
KOA
KvK
LED
MKB
NEIMED
NWW
OR
PALET
PIOFA
POL
PROVADA

Lijst met afkortingen

Arbeitsgemeinschaft
Basisregistraties Adressen en Gebouwen
Besluit Begroting en Verantwoording
Brede Doeluitkering
Building Integrated High Tech Systems
Bank Nederlandse Gemeenten
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
Stichting Bedrijventerreinmanagement
Belasting Toegevoegde Waarde
Besloten Vennootschap
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Deutsche Bahn
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
Expertisecentrum voor innovatieve zorg en technologie
Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking
Europese unie
Ministerie van Economische Zaken
Wet Financiering Decentrale Overheden
Gemeenschappelijke Belasting- en Registratie Dienst
Geometrie
Gemeenschappelijke regeling
Internationale Bau Ausstellung
Informatie en communicatie technologie
Kennis Onderwijs en Arbeidsmarkt
Kamer van Koophandel
Limburg Economic Development
Midden- en kleinbedrijf
Nederlands Kennis Instituut Maatschappelijke Effecten
Demografische Krimp
Nature Wonder World
Ondernemingsraad
Parkstad Limburg Energie Transitie
Personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën en
algemene zaken
Provinciaal Omgevingsplan Limburg
Professionele Vastgoed Dagen

PSL
RCE
ROCK
ROW
RWTH
SIS
SiSa
TIGER
VNG
VVV
WNT
WOR
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Parkstad Limburg
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
Regions of Connected Knowledge
Regionaal Overlegplatform Wonen
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule
Duurzame Bedrijventerreinen
Single information Single audit
Touristische Inwertsetzung der grenzüberschreitenden europäischen
Region
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Vereniging voor Vreemdelingenverkeer
Wet Normering Topinkomens
Wet op de Ondernemingsraden

