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Inleiding
Planning en
In de planning- en controlcyclus van Parkstad is opgenomen dat eenmaal per jaar in september/oktober een
tussentijdse rapportage wordt voorgelegd aan het DB, het AB en aan de gemeenten over de uitvoering van het
jaarplan en de begroting. Het proces en de inrichting van deze tussentijdse bestuursrapportage is met ingang
van 2015 in lijn met de nieuwe vorm van regionale samenwerking met daarin een cruciale rol voor de
bestuurscommissies met eigenstandige bevoegdheden en eigen werkbudgetten.
Met de planning- en controlcyclus wordt beoogd:
1. Een vorm van gestructureerde communicatie op te zetten over toetsbare afspraken en taakgebonden
budgetten passend bij het besturingsconcept van Stadsregio Parkstad Limburg waarbij recht wordt gedaan
aan de eigenstandige rol van de bestuurscommissies.
2. Een proces van planning- en control op te zetten dat een kader biedt voor het handelen van en
verantwoorden door de bestuurscommissies en het DB/AB met een beperkte administratieve last.

Financiën in vogelvlucht
In financiële zin ligt de begrotingsuitvoering grotendeels op schema. De bestuurscommissies en het dagelijks
bestuur zijn voortvarend in het omzetten van de plannen uit het jaarplan in activiteiten. De verwachting is dat
van het totale werkbudget totaal een bedrag van € 20.000 nog niet besteed wordt in 2017. Daarmee is een
einde gekomen aan een periode waarin incidentele middelen uit de periode van het Pact van Parkstad
beschikbaar waren en waarin jaarlijks het niet bestede deel ervan in enig jaar werd overgeheveld naar het jaar
daarop. In 2014 was nog € 1,6 miljoen beschikbaar. Dit bedrag is in vier jaar volledig ingezet en nu op.
De bedrijfsvoeringskosten komen naar verwachting € 19.000 hoger uit dan begroot. Dit verschil kan worden
gedekt door meevallende loonkosten van € 22.000.
In 2017 zijn er nog na-ijlende kosten voor de eerste inrichting van het kantoor. Deze worden gedekt uit het niet
bestede deel in 2016 (€ 31.000), die in de jaarrekening 2016 eerste instantie zijn toegevoegd aan de reserve
frictiegelden.
Aan de bestuursrapportage is een voorstel tot 2e begrotingswijziging 2017 toegevoegd. Deze is budgettair
neutraal. Wel is de wijziging in euro’s omvangrijk. Aan baten en lasten wordt een bedrag toegevoegd van € 2,8
miljoen, bestaande uit BDU-middelen (€ 2,2 miljoen), middelen van gemeenten (€ 0,2 miljoen) voor projecten
uit de flexibele schil en bijdragen van derden (€ 0,4 miljoen) als cofinanciering in projecten.
De omzet van Parkstad bedraagt daardoor in 2017 op basis van de bijgestelde begroting € 11,2 miljoen,
inclusief € 2,0 miljoen voor de afwikkeling van GBRD. In de oorspronkelijke begroting 2017 (vastgesteld in juni
2016) bedroeg de geraamde omzet € 5,0 miljoen, ook inclusief € 2.0 miljoen voor de ex-GBRD. ‘De toename
van € 6,2 miljoen komt door het opnemen van het regionale deel van de decentralisatie uitkering
bevolkingsdaling (€ 2,9 miljoen) en van de bijdragen van de gemeenten voor het zonnepanelen ad € 0,5 miljoen
(samen € 3,4 miljoen opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2017) en € 2,8 miljoen volgens deze
bestuursrapportage
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1. Kernagenda en speerpunten 2017
Inleiding
De uitgangspunten voor de regionale samenwerking binnen de Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio
Parkstad zijn vastgelegd in de besluitvorming door de raden van de acht deelnemende gemeenten op 28
oktober 2013. Deze uitgangspunten betreffen de kernagenda, de bestuurlijke inrichting, het Regiobureau en de
met deze samenwerking samenhangende financiën. De samenwerking verloopt via twee sporen, namelijk via
de kernsamenwerking en via de flexibele samenwerking (flexibele schil). Dit leidt tot een kernagenda en een
keuze agenda. Thema’s worden tot de kernagenda gerekend indien alle acht gemeenten daartoe besluiten en
als het thema daadwerkelijk wordt bestempeld als kernthema. Indien aan deze laatste voorwaarde niet wordt
voldaan is het thema onderwerp voor de keuze agenda. Het jaarplan 2017 gaat uit van de kernagenda en de
keuze agenda.
In de regionale samenwerking is er een cruciale rol weggelegd voor de vier bestuurscommissies,
samengesteld uit de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten. De bestuurscommissies zijn
gegroepeerd rondom de vier kernthema’s:
 Wonen en herstructurering
 Ruimte
 Mobiliteit
 Economie en toerisme
Naast de taken en bevoegdheden van de bestuurscommissies heeft het dagelijks bestuur taken op het terrein
van regionale samenwerking (organisatie van de bestuurlijke samenwerking in Parkstadverband (Governance)),
regio- en grensoverschrijdende samenwerking, regiobijdragen, verdeling van middelen en bedrijfsvoering.

Speerpunten
Parkstad is binnen de kerntaken op een groot aantal terreinen actief is. Deze ambities komen voort uit wat de
gemeenten van Parkstad vragen om regionaal zaken op te pakken en te ontwikkelen. Daarbinnen is sprake van
een beperkt aantal speerpunten, die – gelet op de beperkte middelen en personele capaciteit - in de uitvoering
van 2017 prioriteit hebben. Die prioriteiten (die als zodanig zijn opgenomen in het jaarplan 2017) zijn in
belangrijke mate ontleend aan de Ontwikkelagenda Parkstad, die op 3 maart 2015 door de 8 colleges is
vastgesteld
Speerpunten Voortgang uitvoering speerpunten 2017 jaarplan 2017
In 2017 is het regionaal Uitvoeringsprogramma Palet 3.0 in uitvoering. Daarbinnen
zijn regionale samenwerking, efficiënt werken en het creëren van massa binnen
projecten speerpunten. In 2017 is een aantal projecten opgestart op het terrein
van verduurzaming van vastgoed, energiebesparing en duurzame
energieopwekking.
Daarnaast loopt het Zonnepanelenproject Parkstad (het grootste in Nederland)
voor zeven gemeenten (Nuth is afgehaakt), waarbij ervoor gekozen is de centrale
projectadministratie bij Parkstad onder te brengen. Er is een twintigtal
informatiebijeenkomsten gehouden. De tussenstand na 9 maanden (per oktober
2017) is dat er 1.998 deelnemers zijn en er nog 510 offertes in de pijplijn zitten.
Er is gestart met het ontwikkelen van een regionaal afstemmingsdocument ofwel
2. Intergemeentelijke
een regionale bouwsteen. Deze dient die als kader voor gemeentelijke
Structuurvisie /
omgevingsvisies, die gemeenten ingevolge de aanstaande Omgevingswet
Regionale
komende jaren dienen op te stellen. Doel is in gezamenlijkheid een instrument te
Omgevingsvisie
ontwikkelen om integraal (i.p.v. sectoraal) en op regionaal schaalniveau (vanwege
BC Ruimte
het gemeentegrens overstijgende karakter van de problematiek en opgaven) te
kunnen sturen op ruimtelijke ontwikkelingen en programma’s.
Parkstad participeert in dat kader in een landelijk programma ‘omgevingsvisies’
van het ministerie van I&M en is één van de twaalf pilots.
1. PALET
BC Ruimte
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Speerpunten Voortgang uitvoering speerpunten 2017 jaarplan 2017
Stimuleren openbaar vervoer:
3. Duurzame mobiliteit
• Er is een bedrag van € 2,0 miljoen (verdeeld over 3 jaren) vrijgemaakt als
BC Mobiliteit
bijdrage aan de realisatie van het project spoorverdubbeling HeerlenLandgraaf. In eerste instantie wordt dit bedrag aangewend voor de kosten van
een omgevingsmanager en communicatiemedewerker. Vanaf de zomer is in
Landgraaf het informatiecentrum spoorverdubbeling (t.b.v. sneltrein en IC)
geopend voor bewoners

4. Leisure
BC Economie en
Toerisme

5. Retail
BC Economie en
Toerisme

6. Woonvisie,
Woningmarktprogrammering en
Prestatieafspraken
BC Wonen en
Herstructurering
7. Aanpak Particulier
Bezit
BC Wonen en
Herstructurering

8. Inzet krimpgelden
Bestuurscommissies
en Dagelijks bestuur

Vergroten deelname (elektrische) deelfietsen:
• In oktober is in Kerkrade-centrum een station van Akens e-fietsdeelnetwerk
Velocity in gebruik genomen
Actieplan duurzame mobiliteit:
• Met de themasessie Mobiliteit in Transitie is tijdens Festival van de Toekomst
het proces gestart om eind 2018 te komen tot een gedragen actieplan
duurzame mobiliteit voor Parkstad Limburg.
Op 7 april 2017 is de succesvolle première gehouden van de Dit is Parkstad Nacht,
waarna op 15 september tijdens een ambassadeursborrel bij het Festival van de
Toekomst het WTTC jaar is afgesloten.
Met een platform van toeristische ondernemers is een ambitiedocument en
programma toerisme Parkstad opgesteld. Met een gelijkaardig platform is gestart
aan een plan voor de toeristische identiteit van de regio.
Voor de Leisurering is de etalage GaiaZoo uitgevoerd en gestart met de pilot van
de innovatieve Buitenring in Brunssum/Onderbanken als eerste onderdelen van
het schetsontwerp van de Leisurering.
Met de Zuid-Limburgse gemeenten is een plan van aanpak gemaakt om te komen
tot een visie vrijetijdseconomie Zuid-Limburg.
De retailstructuurvisie is aangehouden in verband met de Structuurvisie Retail
Zuid-Limburg. Daarover vindt de komende mate besluitvorming plaats door de
gemeenteraden.
Het uitvoeringsprogramma retail is gestart. Daarvoor is een bijdrage van de
provincie verkregen van € 120.000,
In 2017 zijn de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg en de Regionale Woonvisie
door alle Parkstadgemeenten vastgesteld. Dat was het startsein om de overstap te
maken van beleid naar uitvoering. In het najaar wordt gestart met de actualisering
van de woningmarktprogrammering en is gestart met de voorbereiding van de
prestatieafspraken 2018.
Met ingang van 2017 zijn de eerste pilots van het programma Particulier Bezit in
uitvoering genomen. Deze worden gefinancierd uit de middelen die in 2016
beschikbaar zijn gesteld.
Vanuit de beschikbare middelen van de decentralisatie uitkering krimpgelden is
voor de periode 2017-2020 aanvullend € 3,4 miljoen (€ 850.000 per jaar)
vrijgemaakt voor de Aanpak Particulier Bezit.
Met ingang van 2016 krijgen de Parkstadgemeenten 5 jaar lang € 3,9 miljoen per
jaar uitgekeerd op basis van de decentralisatie uitkering bevolkingsdaling. In
Parkstadverband is besloten hiervan € 2.933.000 per jaar (75%) regionaal in te
zetten. Dit bedrag is via de 1e begrotingswijziging opgenomen in de begroting
2017 van Parkstad.
In het eerste kwartaal van 2017 zijn in samenspraak met de Bestuurscommissies
de projecten geselecteerd die in aanmerking kwamen voor financiering uit de
krimpgelden en zijn hiervoor middelen toegewezen.
Voor de verdeling wordt verwezen naar pagina 9 van deze bestuursrapportage.
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Speerpunten Voortgang uitvoering speerpunten 2017 jaarplan 2017
Regiobranding is in 2016 ingebed in de activiteiten als follow up op de toekenning
van de WTTC Award. Dit traject is afgerond tijdens het Festival van de Toekomst
met een ambassadeursborrel.
In verband met de vacature voor communicatiemedewerker is nog geen voorstel
ontwikkeld op welke wijze verder zou kunnen worden gegaan met regiobranding.
10. Samenwerking
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft deze zomer
Bestuurscommissies
aangegeven te willen verkennen op welke wijze met welke opgaven regio
en Dagelijks bestuur
specifieke samenwerking tussen Rijk, provincies en regio’s een nieuwe impuls
kunnen worden gegeven. Hiervoor wordt momenteel door Parkstad een
procesvoorstel voorbereid, uitgaande van een gefaseerde aanpak.
Fase 1 betreft de thema’s energietransitie, wonen en retail. In fase 2 zou sprake
kunnen zijn van een doorontwikkeling.
Daarnaast wordt samen met de subregio’s Westelijke Mijnstreek en SittardGeleen de mogelijkheden van een procesvoorstel verkend voor een regiodeal op
Zuid-Limburgse schaal. Waar een thematische overlap tussen de regiodeal van
Parkstad Limburg en de regiodeal van Zuid-Limburg optreedt, wordt dit gedurende
de verkenning en voorafgaande aan een bestuurlijke bekrachtiging uiteengezet.
9. Regiobranding

Op 14 en 15 september werd het Festival van de Toekomst gehouden.
Geconstateerd kan worden dat het festival een succes was:
 De vooropgestelde doelen, zoals het profileren als voorbeeldregio en het
versterken van de samenwerking met andere krimpregio’s, zijn in belangrijke
mate bereikt.
• Bezoekers hebben laten weten dat ze erg enthousiast waren over het concept
van het festival, waarbij theorie en praktijk elkaar op een mooie wijze
aanvulden.
Er wordt nagedacht over de wijze waarop hier een vervolg aan kan worden
gegeven.

Financieel overzicht kerntaken
In de begroting 2017 is na verwerking van het jaarplan 2017 voor het programma kerntaken een budget
opgenomen van € 4.770.000 plus € 400.000 storting in de reserve Ringwegen. Het bedrag van € 4.770.000
bestaat uit:
 werkbudgetten voor de bestuurscommissies en het dagelijks bestuur van totaal € 890.000, waarvan
€ 350.000 wordt gedekt uit de algemene reserve werkbudgetten (de niet bestede middelen 2016) en
€ 40.000 uit de frictiereserve (ten behoeve van lobby);
 het regionale deel van de decentralisatie uitkering bevolkingsdaling van € 2.933.000;
 een bedrag van € 947.000 voor regionale initiatieven.

Werkbudgetten
In 2017 is aan werkbudgetten totaal een bedrag van € 890.000 beschikbaar. In het jaarplan 2017 is dit bedrag
verdeeld over de bestuurscommissies en het dagelijks bestuur. In onderstaande tabel is aangegeven welk deel
van deze middelen is bestemd (peildatum 1 september 2017).
Bestuursorgaan
Wonen en Herstructurering

Budget 2017
conform jaarplan
220

Bestemd t/m
1-9
105

Restant per
1-9-2017

Prognose restant
per 31-12-2017
0
115

Ruimte

125

47

78

0

Mobiliteit

125

60

65

0

Economie en Toerisme

250

190

60

0

Subtotaal bestuurscommissies

720

402

318

0

Dagelijks Bestuur

170

81

89

0

Totaal

890

483

407

0
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Uit de tabel blijkt dat in 2017 tot nu toe een bedrag van € 483.000 is bestemd door de bestuurscommissies en
het dagelijks bestuur. De verwachting is dat in de vergaderingen van de bestuurscommissies van oktober en
december de resterende middelen vrijwel volledig zullen worden ingezet. De vergaderingen van de
bestuurscommissies op 5 oktober zullen naar verwachting hier uitsluitsel over geven. Er is geen aanleiding om
te veronderstellen dat de bestedingen uit de werkbudgetten worden overschreden. Dit is op grond van de
spelregels ook niet toegestaan.
Van het totale werkbudget 2017 is een bedrag van € 170.000 beschikbaar voor aanwending door het Dagelijks
Bestuur. De besteding van deze middelen tot nu toe en de prognose voor 2017 is als volgt:
Activiteiten Dagelijks Bestuur

2

Prognose besteding
2017
5

15
6
8

25
10
15

5

5

Besteed t/m 1-9

Communicatie /publicaties
Communicatie algemeen
Bestuurlijke adviezen / juridische bijstand
Bestuurskosten
Kansrijke initiatieven
Festival van de Toekomst

25

Regiobranding
Lobby
Nominatie Beste Overheidsorganisatie 2017
Totaal

4
41

10
65
10

81

170

De kosten voor lobby zijn in 2017 eenmalig hoger dan gebruikelijk (€ 40.000 per jaar) doordat de factuur over
de 2e helft 2016 ook verantwoord is in 2017 in plaats van in de jaarrekening 2016.
Vanuit het werkbudget van het Dagelijks Bestuur wordt € 25.000 bijgedragen aan het festival van de Toekomst.
Daarnaast zijn er in 2017 kosten gemaakt in verband met de nominatie van “Beste Overheidsorganisatie 2017”,
die ingepast worden in het werkbudget van het Dagelijks bestuur.
Naar verwachting wordt van het volledige budget 2017 ad € 170.000 besteed.
Indien aan het eind van het jaar er toch overschotten zijn is het vigerende beleid dat programmagelden - die in
enig jaar niet worden besteed - beschikbaar blijven voor programma-activiteiten in het daaropvolgende jaar.
Dit is geformaliseerd door het instellen van de reserve werkbudget Algemeen Bestuur (besluit Algemeen
Bestuur 12 oktober 2016), waarbij is vastgelegd dat de in enig jaar niet bestemde middelen van de
werkbudgetten van de bestuurscommissies en het dagelijks bestuur worden toegevoegd aan de reserve
werkbudget Algemeen Bestuur.
Vanuit deze reserve kan het Algemeen Bestuur – op basis van de voorstellen in het kader van het
eerstvolgende jaarplan – middelen toekennen aan de bestuurscommissies en het dagelijks bestuur.
In 2017 is definitief een einde gekomen aan de periode dat er nog incidenteel (ruimschoots) middelen
beschikbaar waren als werkbudget voor de bestuurscommissies en het dagelijks bestuur uit de periode van het
Pact van Parkstad. In 2014 was totaal € 1,6 miljoen incidenteel beschikbaar. Dit bedrag is in de periode 20142017 gefaseerd ingezet (gemiddeld € 400.000 per jaar). De bestuurscommissies en het dagelijks bestuur zullen
het dus met minder middelen moeten doen dan in de afgelopen jaren.
Alleen de incidentele programmagelden EFRO ad € 859.000 die – conform het besluit over de bestemming van
het rekeningresultaat 2016 zijn gereserveerd in de reserve programmagelden EFRO – bieden nog incidenteel
gedurende één of twee jaren financieel extra ruimte. De reserve EFRO zal worden betrokken bij het opstellen
van het jaarplan 2018.
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Uitvoering “projecten” bestuurscommissies
Als door de bestuurscommissies middelen worden bestemd voor een kernactiviteit wordt voor deze activiteit
een project aangemaakt in de administratie. De voortgang van deze “projecten” wordt bewaakt door de
programmamanagers van het regiobureau. Bij de afsluiting van deze “projecten” vloeien eventueel resterende
middelen in eerste instantie terug naar het werkbudget van de betreffende bestuurscommissie. Eventuele
tekorten worden ten laste van het werkbudget gebracht.
Per ultimo 2016 was nog een bedrag van € 894.000 van de door de bestuurscommissies bestemde middelen
(en opgenomen als projectgelden) nog niet uitgegeven. Per 1 september is dit bedrag opgelopen tot € 979.000.

Projecten
Wonen en Herstructurering
Mobiliteit

Nog
besteedbaar
per ultimo
2016

Toegekend
door bc in
2017

Aanvulling
budget
gelden
derden

Totaal
2017

Besteed
t/m
1-9-2017

Nog
besteedbaar
per 1-9

198

105

24

327

77

250

51

60

50

161

22

139

Ruimte

238

47

25

310

114

196

Economie en Toerisme

407

165

246

818

424

394

Totaal

894

377

345

1.616

637

979

Naast de middelen uit de werkbudgetten worden ook in 2017 voor een aantal projecten middelen verkregen
van derden. De hoogte daarvan was nog niet bekend bij het opstellen van de begroting 2017. Op dit moment
worden de extra inkomsten geraamd op € 319.000 (plus € 26.000 aan regionale initiatieven die al in de
begroting zijn opgenomen voor het uitvoeringsplan toerisme). De extra inkomsten zijn:
 Bijdrage in de voorbereidingskosten aanvraag EU-subsidie “SUPERLOCAL” (W&H): € 24.000);
 Bijdrage EU in project Velocity als onderdeel van het Euroregio Maas-Rijn Connect project gericht op het
wegnemen van hindernissen in de grensoverschrijdende mobiliteit (Mobiliteit € 50.000);
 Bijdrage Hogeschool Zuyd in de voorbereidingskosten Interreg VB-aanvraag procesmiddelen Palet 3.0
(Ruimte): € 25.000;
 Subsidie provincie Limburg Uitvoeringsprogramma retail (E&T): € 120.000);
 De aanvullende bijdrage van de provincie in het Festival van de Toekomst van € 100.000 (E&T).
Het bedrag van € 319.000 wordt als baten en lasten via de 2e begrotingswijziging (als onderdeel van de
bestuursrapportage) toegevoegd aan de begroting 2017.

Decentralisatie uitkering bevolkingsdaling
Met ingang van 2016 krijgen de Parkstadgemeenten 5 jaar lang € 3,9 miljoen per jaar uitgekeerd op basis van
de decentralisatie uitkering bevolkingsdaling. In Parkstadverband is besloten hiervan € 2.933.000 per jaar (75%)
regionaal in te zetten. Dit bedrag is via de 1e begrotingswijziging opgenomen in de begroting 2017 van
Parkstad.
Ten aanzien van de programmering van de inzet van deze middelen zijn in juli 2016 procesafspraken
vastgelegd. In oktober 2016 zijn door het DB - gelet op het advies van de bestuurscommissies – financiële
middelen toegewezen aan projecten uit de eerste tranche (2016). In maart 2017 heeft opnieuw in samenspraak
met de Bestuurscommissies de selectie plaatsgevonden van projecten die in aanmerking kwamen voor
financiering uit de krimpgelden en zijn hiervoor middelen toegewezen. De criteria daarvoor waren:
1. Er moet sprake zijn van cofinanciering (bij voorkeur een schriftelijke toezegging, maar minimaal een
concreet ingediende aanvraag) en een multiplier van minimaal 2;
2. Het project moet regionale (dan wel lokaal cruciale) betekenis hebben en krimp gerelateerd zijn, passend
binnen de thema’s economische structuurversterking en herstructurering, met de nadruk op
herstructurering; zoals verwoord in het Regioprogramma en de Ontwikkelagenda;
3. Het project moet uitvoeringsgericht/-gereed zijn (binnen één jaar na toekenning financiële bijdrage moet
met de feitelijke uitvoering worden gestart).
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Getracht wordt voor de projecten die met deze middelen worden uitgevoerd via cofinanciering de beschikbare
middelen te verdubbelen.
Op basis van de besluitvorming van 2016 en 2017 zijn aan de volgende projecten middelen toegekend.
Toegekend
2016

Toegekend
2017

Bestuurscommissie

Aanpak hoogbouwflats

W&H

Project Aureliushof Heerlen

W&H

Programmatische aanpak particulier bezit

W&H

100

850

950

100

850

Spoorwegverdubbeling Heerlen-Landgraaf

MOB

1.000

250

1.250

165

1.085

Fietsverbinding Simpelveld-Aken

MOB

213

213

Leisurering

E&T

Bedrijventerrein. Oostflank Brunssum

E&T

400

400

400

Slot Schaesberg

E&T

200

200

200

Revitalisering winkelgebied Nuth

E&T

350

350

350

Ransdaal toekomstbestendig

E&T

192

192

192

2.905

5.805

1.500
450

300

Totaal

2.900

Totaal
2017

Besteed
t/m 1-92017

Projecten krimpgelden

Restant

1.500

1.500

450

450

300

213
250

50

515

5.290

Het verschil tussen de jaarlijks beschikbare middelen (€ 2.933.000) en het totaal bedrag dat is toegekend aan
projecten wordt gestort in de reserve decentralisatie uitkering bevolkingsdaling. Deze middelen worden
betrokken bij de toekenning van de tranche 2018. In het voorstel tot 2e begrotingswijziging is het niet
toegekende bedrag van € 28.000 toegevoegd aan de reserve.
Voor de periode 2018 t/m 2020 is al besloten tot een toekenning van totaal € 3,3 miljoen:
 Spoorwegverdubbeling Heerlen-Landgraaf € 750.000 (besluit 2016);
 Programmatische aanpak particulier bezit € 2.550.000 (besluit 2017).
Hierdoor is voor de periode 2018-2020 nog totaal € 5,4 miljoen beschikbaar voor toekenning aan projecten
(€ 8,7 miljoen - € 3,3 miljoen). Dat is € 1,8 miljoen per jaar in de periode 2018-2010.

Verplichtingen voorgaande jaren
In de begroting 2016 zijn voor de laatste keer middelen toegekend aan projecten van het regiofonds. De
afhandeling van deze “oude” projecten vergt nog de nodige personele capaciteit, waarvoor tot en met 2017
middelen beschikbaar zijn binnen het frictiebudget.
In de financiële administratie is per 1 september 2017 nog een bedrag opgenomen van € 13,9 miljoen dat
beschikbaar is voor uitgaven aan projecten uit de periode van het Pact van Parkstad. Eind 2016 was dat nog
€ 15,0 miljoen. Het leeuwendeel wordt gevormd door de businesscases herstructurering (€ 11,0 miljoen), BIHTS
(€ 1,9 miljoen) en de projecten groenagenda (€ 0,7 miljoen). De projecten BIHTS en Groenagenda worden in
2017 afgerond en financieel in 2018 afgewikkeld.

Projecten Pact van Parkstad
Wonen en Herstructurering

11.432

11.432

366

11.066

186

186

20

166

653
1.039

1.892
13.936

Mobiliteit
Ruimte
Economie en Toerisme
Totaal

Toegekend
2017

798
2.545
14.961
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Totaal
beschikbaar
in 2017

Nog
beschikbaar
per
1-9-2017

Restant
beschikbaar per
31-12-2016

14

812

14

2.545
14.975

Besteed t/m
1-9-2017

812

Regionale Initiatieven
De Regionale Initiatieven zijn gemeentelijke initiatieven en taken waarvan in het verleden met de gemeenten is
afgesproken dat de subsidiëring daarvan via Parkstad Limburg loopt. Het betreft de financiering van BTM, het
Starterscentrum, het Routebureau, VVV Zuid-Limburg en het Vestigingenregister. Parkstad Limburg ontvangt
het geld van de gemeenten en betaalt dit gebundeld door naar de verschillende instellingen. Daarnaast wordt
vanuit het budget voor regionale initiatieven een bijdrage geleverd aan het Uitvoeringsprogramma Toerisme.
Met ingang van 2016 draagt de gemeente Onderbanken niet meer bij aan een aantal initiatieven. In het kader
van de voorbereiding van de begroting 2018 is door het dagelijks bestuur aan het college van de gemeente
Onderbanken uitdrukkelijk verzocht uit oogpunt van solidariteit volledig mee te doen met de Regionale
Initiatieven in Parkstadverband en daarmee het eerder genomen besluit om niet langer bij te dragen aan BTM,
Vestigingenregister en Starterscentrum te heroverwegen.
Het college van de gemeente Onderbanken daarop heeft meegedeeld niet te willen terugkomen op het
eerdere besluit.
Dat het college van de gemeente Onderbanken volhardt in zijn standpunt wordt als teleurstellend ervaren. In
de evaluatie vorig jaar hebben verscheidene colleges aangegeven deze vorm van “cherry picking” als een niet
wenselijke bestuurscultuur binnen Parkstad te beschouwen. Echter de keuze van Onderbanken is autonoom en
daaraan valt niet te tornen. In de begroting 2017 is hiermee in financiële zin rekening gehouden.
In het portefeuillehoudersoverleg financiën van september 2017 is er op aangedrongen om te komen tot
spelregels rondom de deelname aan de regionale initiatieven of te besluiten de financiering van de regionale
initiatieven te integreren in de structurele regiobijdrage. Hierop zal worden teruggekomen bij de algemene
financiële en beleidsmatige kaders 2019.

Brede Doel Uitkering
Voor BDU wordt een beleid gehanteerd dat op basis van beschikkingen bedragen in de begroting worden
opgenomen. De beschikkingen over 2016 zijn in maart 2017 afgegeven. In lijn daarmee worden de baten en
lasten aan de begroting 2017 toegevoegd. Het gaat om een bedrag van € 2.247.000. Van dit bedrag is 90% als
voorschot ontvangen.

Financiële Samenvatting en voorstel begrotingswijziging onderdeel kerntaken
Met het oog op de rechtmatigheid van de uitgaven in 2017 dient via een begrotingswijziging de bestemming
van de nog niet in de begroting opgenomen middelen van derden te worden opgenomen. Zoals aangegeven in
het onderdeel “Uitvoering projecten bestuurscommissies” gaat het om een bedrag van € 319.000.
Daarnaast dienen de baten en lasten van de BDU te worden opgenomen (€ 2.247.000).
Het besluit over de aanwending van de decentralisatie uitkering bevolkingsdaling leidt er bovendien toe, dat
een bedrag van € 28.000 niet besteed wordt en dus kan worden toegevoegd aan de desbetreffende reserve.

10

Begroting 2017,
incl. 1e wijziging

Omschrijving

Voorstel 2e
wijziging

Begroting 2017,
incl. 2e wijziging

Exploitatielasten
 Werkbudget activiteiten

890

319

1.209

 Projecten decentralisatie uitkering bevolkingsdaling

2.933

-28

2.905

 Budgettair neutrale activiteiten

947
4.770

2.247
2.538

3.194
7.308

Totale lasten
Baten
 Decentralisatie uitkering bevolkingsdaling

2.933

 Bijdragen Budgettair neutrale activiteiten

947

 Bijdragen derden in projecten

2.933
2.247

3.194

319

Totale baten

3.880

2.566

319
6.446

Exploitatieresultaat (=baten – lasten)

- 890

28

- 862

Mutaties reserves
 Storting reserve Buitenring ( Verplichting)

- 400

 Storting reserve decentralisatie uitkering bevolkingsdaling
 Onttrekking reserve werkbudget algemeen bestuur

-400
-28

350

 Onttrekking frictiereserve

40
-900

Begrotingsresultaat Programma Kerntaken

11

-28
350

0

40
-900

2. Flexibele schil
Binnen de flexibele schil vallen de bijdragen aan de AG Charlemagne en projecten waarvoor door (een aantal)
gemeenten op basis van vrijwilligheid aan wordt deelgenomen. Deze projecten zijn WTTC, Streetwise en
administratie zonnepanelen.
Voor wat betreft de AG Charlemagne heeft de gemeente Onderbanken in het kader van de begroting 2018 als
zienswijze aangegeven dat de gemeente niet instemt met een bijdrage aan de AG Charlemagne, Dit vanwege
volgens Onderbanken onvoldoende betrokkenheid van de Kreis Heinsberg bij AG Charlemagne. Hierover vindt
nader overleg plaats. Voor de begroting 2017 heeft dit geen consequenties.
Voor het project zonnepanelen is in de begroting 2017 een bedrag opgenomen van € 452.000 als budget voor
de administratieve ontzorging. Dit bedrag is gebaseerd op de deelname van 7 gemeenten (i.c. exclusief Nuth).
Van dit bedrag is in 2016 als eerste tranche € 245.000 gefactureerd aan de gemeenten. Dit bedrag is vervolgens
als projectbudget opgenomen in de administratie.
Zodra de 2e tranche wordt gestart en er extra middelen nodig blijken te zijn zal het daarmee corresponderende
bedrag worden gefactureerd en gelijktijdig het budget voor het project daarmee in overeenstemming worden
gebracht. Dit past binnen de vastgestelde begroting 2017.

Projecten flexibele schil
WTCC

Nog
besteedbaar
per ultimo
2016

Toegekend
door bc in
2017

24

Aanvulling
budget
gelden
derden

25

Besteed
t/m
1-9-2017

Totaal
2017

41

90

86

Nog
besteedbaar
per 1-9
4

Streetwise

0

160

160

96

64

Administratie zonnepanelen

0

0

245

245

18

227

24

25

446

495

200

295

Totaal

De aanvullingen van de projectbudgetten voor WTCC en Streetwise derden zijn nog niet in de begroting 2017
opgenomen. Dit gebeurt alsnog via het voorstel tot 2e begrotingswijziging als onderdeel van deze
bestuursrapportage:
 WTCC: Bijdragen provincie (€ 38.500) + Onderbanken (€ 2.650);
 De bijdragen van de deelnemende gemeenten in de kosten voor Streetwise ad € 160.000.
Omschrijving

Begroting 2017,
incl. 1e wijziging

Exploitatielasten
 AG Charlemagne
 Projectgelden
Totale lasten
Baten
 Bijdragen gemeenten aan Flexibele Schil
 Bijdragen derden aan flexibele schil
Totale baten

Voorstel 2e
wijziging

Begroting 2017,
incl. 2e wijziging

50
201
201

50
201
251

50

163
38
201

213
38
251

0

0

0

0

0

0

50
50

Exploitatieresultaat (=baten – lasten)
Mutaties reserves
Begrotingsresultaat Programma Kerntaken
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3. Bedrijfsvoering en Frictiebudget
Ontwikkeling bedrijfsvoering
De bedrijfsvoering wordt ingevuld via een mix van uitbesteden van taken op het terrein van huisvesting,
facilitaire dienstverlening en ICT in combinatie met het in beperkte mate in eigen beheer uitoefenen van taken
die dicht bij het primaire proces staan (officemanagement, hrm, administratie en controlling).
Voor de uitvoering van taken op het gebied van financiën, planning en control en personele zaken werd tot en
met 2016 volledig gebruik gemaakt van externe inhuur binnen het budget voor de bedrijfsvoering. Met ingang
van 2017 is voor de financiële administratie een medewerker aangenomen voor 0,6 fte. De toename van de
loonkosten voor de kernformatie (€ 35.000) daardoor wordt gedekt door een overeenkomstige verlaging van
het budget voor bedrijfsvoering. Momenteel loopt een traject om ook de nog resterende inhuur voor controlen hrm-taken om te zetten in een vaste bezetting van circa 1,0 fte.
Daarmee zal de transitie van de bedrijfsvoering zijn voltooid. Dan zal ook kunnen worden vastgesteld in
hoeverre de aanname bij de start van de transitie rondom het budget voor de bedrijfsvoering houdbaar is. In
dat kader zal een analyse worden gemaakt van de bedrijfsvoeringskosten en welke (aanvullende) maatregelen
eventueel nodig zijn om het structurele budget en de structurele kosten in evenwicht te houden.

Bedrijfsvoering 2017 in financiële zin
In de begroting 2017 is voor bedrijfsvoering een bedrag opgenomen van € 275.000, waarvan € 40.000 gedekt
wordt uit het frictiebudget (eenmalige frictiekosten € 30.000 en hogere accountantskosten € 10.000). Omdat
met ingang van 2017 de financiële administratie in eigen beheer met een vaste kracht wordt uitgevoerd in
plaats van via inhuur, is een bedrag van € 35.000 overgeheveld van de bedrijfsvoering naar de kernformatie.
Daardoor komt het budget voor de bedrijfsvoering in 2017 uiteindelijk uit op € 240.000

Huisvesting en bedrijfsvoering
Huisvesting
ICT
Facilities
Administratie en planning en control
Organisatiekosten en hrm
Eenmalige frictiekosten
Subtotaal
Frictiekosten huisvesting en inrichting
Totaal

Begroting
2017

Omzetting
inhuur in
eigen
personeel

57
50
18
82
38
30
275

-35

275

-35

-35

Aangepaste
begroting
2017

Realisatie
t/m 1-9

Prognose
realisatie
2017

57
50
18
47
38
30
240
31
271

39
48
14
32
26
15
172
10
182

52
63
26
51
37
30
259
31
302

De kosten voor de bedrijfsvoering zullen waarschijnlijk € 19.000 hoger uitvallen dan begroot (€ 259.000 ten
opzichte van € 240.000). Hierbij is al rekening gehouden dat vanuit de bedrijfsvoering kosten worden
doorbelast aan projecten (en dus in mindering zijn gebracht op bruto kosten voor de bedrijfsvoering).
De overschrijding van € 19.000 wordt gecompenseerd door lagere uitgaven binnen het budget voor de
kernformatie (zie hierna).
In 2017 zullen nog (na-ijlende) kosten worden gemaakt die verband houden met de eerste inrichting in Carbon
na de verhuizing. Hiervoor was in 2016 € 50.000 beschikbaar, maar daarvan werd in 2016 slechts € 19.000
besteed. In de jaarstukken 2016 (jaarverslag 2016, pagina’s 33-34) is aangegeven dat het niet bestede deel
(€ 31.000) binnen de reserve frictiegelden beschikbaar bleef voor besteding in 2017. Dit wordt geëffectueerd
door het budget te verhogen met € 31.000 en gelijktijdig € 31.000 te onttrekken aan de reserve frictiegelden.
De hogere kosten voor de bedrijfsvoering zijn voor een deel structureel. In de risicoparagraaf wordt op het
risico van hogere kosten voor de bedrijfsvoering nader ingegaan.
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Kernformatie en bezetting
Voor de kernformatie van 10,7 fte (na de uitbreiding van 0,6 fte financiële administratie) is een budget
beschikbaar van € 924.000 (€ 889.000 volgens de begroting 2017 plus € 35.000 via overheveling vanuit de
bedrijfsvoering) voor loonkosten en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Kosten kernformatie
Loonkosten
Secundaire arbeidsvoorwaarden
Totaal

Begroting
2017
859

Omzetting
inhuur in
eigen
personeel
35

30
889

-35

Aangepaste
begroting
2017

Realisatie
t/m 1-9

Prognose
realisatie
2017

894

596

882

30

8

20

924

604

902

De verwachte uitgaven voor de kernformatie komen naar verwachting uit op € € 902.000. Dit is een voordelig
verschil met de begroting van € 22.000. Dit voordeel zal worden aangewend ter dekking van de geraamde
hogere kosten voor de bedrijfsvoering van € 19.000.
Per september 2017 zijn 21 (17,6 fte) medewerkers in dienst. Van deze medewerkers behoren 13 medewerkers
(10,7 fte) tot de kernformatie. De bezetting van de overige 8 medewerkers (6,9 fte) is als volgt te verklaren:
 0,5 fte (1 medewerker) wordt ingezet ten behoeve van AG Charlemagne. De kosten worden gedekt uit de
flexibele schil.
 0,5 fte (1 medewerker) voor externe oriëntatie en communicatie. De kosten worden in 2017 gedekt uit het
frictiebudget. Met ingang van 2018 wordt de formatie structureel uitgebreid met deze taken en stroomt
deze medewerker in in de reguliere formatie.
 0,9 fte (1 medewerker) is tijdelijk in dienst ten behoeve van de afbouw van taken van voor de transitie.
Deze kosten worden gedekt uit het frictiebudget.
 1,4 fte (2 medewerkers) zijn tijdelijk in dienst ten behoeve van het project Streetwise, dat grotendeels
wordt bekostigd door een aantal gemeenten.
 0,8 fte is in 2017 tijdelijk nog in dienst voor (de afronding van) de werkzaamheden ten behoeve van de
voucherregeling, die voorheen door LIOF werden uitgevoerd.
 0,8 fte (1 medewerker) is tijdelijk in dienst voor de uitvoering van het project Palet
 1,0 fte (1 medewerker) is tijdelijk in dienst onder andere voor de uitvoering en borging van de hrm-taken,
die nu nog gedeeltelijk worden uitbesteed. De kosten in 2017 worden voor een deel betaald uit het
eenmalige frictiebudget bedrijfsvoering.
 1,0 fte (1 medewerker) voor de uitvoering van projecten, zoals het uitvoeringsplan retail en de
voorbereiding van het project “SUPERLOCAL”. De kosten daarvan komen ten laste van de projecten.
Daarnaast zijn er nog taken die verband houden met de afwikkeling van overige taken, zoals GBRD en EFRO. De
capaciteit die hiervoor wordt ingezet en de kosten die hiervoor worden gemaakt worden ten laste gebracht van
de budgetten die voor de afwikkeling van deze taken beschikbaar zijn, zoals de desintegratiekosten GBRD en de
(voormalige) risicovoorziening EFRO.
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Beroep op frictiekosten 2017
Met ingang van de begroting 2017 wordt er geen bijdrage meer gevraagd aan de gemeenten voor de
frictiekosten. De nog resterende kosten dienen te worden gedekt uit de reserve frictiekosten. In de begroting
2017 is hiervoor een bedrag geraamd van € 266.000. De te dekken kosten zijn:

Inzet frictiegelden

Begroting 2017

Extra loonkosten van 2 medewerkers, die op basis van
het Sociaal Plan het salaris betaald krijgen op grond
van hun functies en bijbehorende waardering van voor
de transitie.
0,9 fte voor afhandeling van “oude taken”
Transitie- en implementatiekosten bedrijfsvoering,
incl. hogere accountantskosten
1,0 fte voor communicatie, promotie en de
voorbereiding en ondersteuning van de regiodagen en
raadsinformatiebijeenkomsten
Lobby
Inrichtingskosten (restant 2016)2
Totaal

Realisatie
t/m 1-9

Prognose realisatie
2017

36

18

28

65

37

55

40

25

40

85

50

85

40
0
266

201
10
160

40
31
279

Via het voorstel tot 2e begrotingswijziging wordt de onttrekking aan de frictiereserve met € 13.000 verhoogd
tot € 279.000.

Bijstelling begroting 2017 onderdeel bedrijfsvoering en frictiebudget
Voor het onderdeel bedrijfsvoering en frictiebudget wordt de begroting 2017 bijgesteld door de lasten per
saldo te verhogen met € 13.000, gedekt door een verhoging van de onttrekking aan de frictiereserve met
€ 13.000.

1

Betreft alleen de kosten 2017. De na-ijlende kosten 2016 worden gedekt binnen het werkbudget DB
In de jaarstukken 2016 (jaarverslag pagina 33-34) is aangegeven dat het niet benutte bedrag in 2016 binnen de reserve
frictiekosten beschikbaar is voor frictiekosten huisvesting in 2017
2
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4 Reserves, Voorzieningen en Risicomanagement
Reserves
De omvang van de reserves bedroeg ultimo 2016 € 5,7 miljoen. In 2017 neemt de omvang vermoedelijk af met
€ 0,3 miljoen tot € 5,3 miljoen.
Saldo

Geraamde mutaties 2017

31-12-2016 Toevoeging

Onttrekking

Bestemming resultaat
voorgaand boekjaar
Toevoeging

Saldo

Onttrekking

31-12-2017

Algemene Reserves
Algemene reserve Parkstad

115

Saldo van baten en lasten 2016

1.236

Totaal algemene reserves

1.351

115

-

-

-

1.236

-

1.236

115

Bestemmingsreserves
Decentralisatie uitkering
Egalisatie frictiekosten GBRD
Egalisatie frictiekosten Parkstad

28

30

58

62

62

859

279

Programmareserve EFRO

339

919

859
2.981

Sloopfonds

0

0

Städte Region Aachen / EGTS

8

8

Stortplaatsen
Werkbudget Algemeen Bestuur
Werkgelegenheidsfonds
Totaal bestemmingsreserves
Totaal Eigen vermogen

400

859

Ringwegen

159

3.222

65

65

347

350

8

5

36

36

4.358

400

788

1.236

-

5.234

5.70

428

788

1.236

1.236-

5.349

In 2017 wordt via de 2e begrotingswijziging 2017 het rekeningresultaat 2016 begrotingstechnisch verwerkt. De
overige mutaties zijn:
 De storting van het niet toegekende deel (€ 28.000) van de decentralisatie uitkering bevolkingsdaling aan de
reserve;
 De verhoging van de onttrekking aan de reserve frictiegelden met € 13.000 tot € 279.000.
Het restant van de programmamiddelen EFRO zal worden betrokken bij het opstellen van het jaarplan 2018.
De reserve ringwegen dient ter afdekking van de kapitaallasten van de investeringsbijdrage van € 7,2 miljoen
van Parkstad op basis van het bestuursconvenant Binnen- en Buitenring Parkstad Limburg van 15 november
2005. Jaarlijks wordt hierin € 0,4 miljoen gestort en de rentekosten van de daarvoor aangegane lening
onttrokken. Op het moment dat de Buitenring wordt opgeleverd zullen ook de afschrijvingen van de bijdrage
ten laste komen van de reserve. De laatste storting in de reserve is voorzien in 2030.
Volgens de begroting 2018 zal in de jaren 2018 en 2019 een beroep worden gedaan op de frictiereserve
Parkstad van totaal € 500.000, grotendeels ter dekking van de extra kosten in verband met de uitbreiding van
de personele capaciteit. Met ingang van 2020 zal nog en beroep worden gedaan op de frictiereserve ter
dekking van de salarisgaranties van 2 medewerkers. Totaal zullen die kosten vanaf 2020 maximaal nog
€ 150.000 bedragen.
Als risico dient in dat kader te worden vermeld dat één medewerker (0,45 fte) van vóór de transitie wordt
ingezet binnen de flexibele schil (i.c. de AG Charlemagne). Indien de financiering daarvan zou ophouden zullen
er alsnog frictiekosten ontstaan. Uitgaande van 2,5 x het jaarsalaris zouden deze kunnen uitkomen op € 75.000.
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De afdekking van dit risico zal worden betrokken bij de volledige afwikkeling van de frictiereserve die is
voorzien bij de begroting 2020.
De reserve frictiekosten GBRD wordt aangehouden ter dekking van de mogelijke kosten die nog optreden in
verband met de nog lopende ontslagprocedure van een (ex)-medewerker.
Gelijktijdig met het jaarplan 2017 heeft het Algemeen Bestuur de reserve subregionaal (Parkstad Limburg)
sloop- en transitiefonds fonds ingesteld met als doel het mogelijk maken om bij kleine woningbouwinitiatieven
financiële compensatiemiddelen in te zetten voor verdunning en transformatie van de woningvoorraad. Tot nu
toe zijn er geen middelen ontvangen.
De afwikkeling van het werkgelegenheidsfonds staat gepland voor 2018.

Voorzieningen
De voorzieningen dienen ter dekking van concrete risico’s, voor het egaliseren van kosten over verscheidene
jaren en voor het verantwoorden van gelden van derden met een specifiek bestedingsdoel, waarvan de
besteding jaar-overstijgend is. In de jaarrekening 2016 is het aantal voorzieningen aanzienlijk teruggebracht,
aangezien de daaraan ten grondslag liggende dossiers zijn afgewikkeld.
Voorziening
Financiële arrangementen

Saldo

Geraamde mutaties 2017

31-12-2016
21

Voorziening instandhouding financieel systeem

Toevoeging

Saldo

Onttrekking
7

31-12-2017
14

36

130

43

155

11

Voorziening voormalig personeel GBRD

166

Totaal voorzieningen

198

11
-

De voorziening financiële arrangementen dient ter dekking van de salarisgaranties van een ex-medewerker. De
verwachting is dat in 2017 de verplichtingen kunnen worden afgewikkeld. Dan zou de voorziening kunnen
vrijvallen ten gunste van de frictiereserve.
De voorzieningen instandhouding financieel systeem zal in 2017 en 2018 worden aangewend voor de
actualisering van beschrijving van de administratieve organisatie.
De voorziening voormalig personeel GBRD dient ter dekking van de financiële verplichtingen ten aanzien van
een ex-medewerker van de GBRD.

Risicobeheersing
Op 30 november 2011 heeft het Parkstadbestuur ingestemd met de notitie “Risico’s en Weerstandscapaciteit
Stadsregio Parkstad Limburg”. Op 19 december 2011 heeft de Parkstadraad de notitie voor kennisgeving
aangenomen. De notitie had als doel inzicht te verschaffen in de risico’s die de deelnemende gemeenten lopen
via de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg. Dat de deelnemende gemeenten uiteindelijk
risicodrager zijn voor de continuïteit van het regiobureau ontslaat het regiobureau niet van de plicht tot een
adequaat risicomanagement. Risicomanagement handelt over het rationeel beheersen van de risico’s.
Voorwaarde daarvoor is het op systematische wijze inzicht verkrijgen in de risico’s die het regiobureau loopt:
de risicoanalyse.
De Risiconotitie is nog steeds actueel, ondanks het feit dat het regiobureau in een gewijzigde situatie opereert.
De volgende risico’s hebben in het risicomanagement bijzondere aandacht:
 GBRD
 EFRO
 Bedrijfsvoering
 Projectbewaking
 Veranderingen in bestuurlijk landschap parkstad
 Managementletter accountant
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GBRD
In het kader van de afronding van de jaarrekening 2016 zijn in mei 2017 de risico’s ten aanzien van de
resterende van de desintegratie- en frictiekosten van de overdracht van taken van de voormalige GBRD aan
BsGW uitgebreid geanalyseerd. Dit resulteerde in de conclusie, dat - op basis van actuele gegevens en met in
achtneming van de afspraken met BsGW - de kosten voor de desintegratie en frictie naar verwachting € 0,7
miljoen hoger zullen uit zouden komen dan geraamd in 2013. In lijn daarmee is in de jaarrekening 2016 een
schuld opgenomen van € 0,7 miljoen. Met daar tegenover een vordering op de ex GBRD-gemeenten van € 0,7
miljoen. De gemeenten zijn hiervan op de hoogte gesteld.
Ten aanzien van de frictiekosten zijn er nog 3 elementen die nog niet volledig zijn afgerond, waardoor het
dossier desintegratie en frictie van de overdracht taken van GBRD nog niet kan worden afgesloten:
1. De uitstroom van de tijdelijk boventalligen zal naar verwachting in 2018 volledig worden geëffectueerd. De
kosten daarvan gedragen worden door Parkstad/ex-GBRD. Door het inzetten van stimuleringsmaatregelen
is de uitstroom van tijdelijk boventalligen in 2017 9,9 fte. In 2018 zal nog eens 2,2 fte uitstromen. Dan zijn
alle tijdelijk boventalligen uitgestroomd. De verwachting is dat met het extra bedrag van € 0,7 miljoen dat in
de jaarrekening is opgenomen er geen aanvullende kosten voor Parkstad/ex-GBRD optreden.
2. Er loopt nog één ontslagprocedure ten aanzien van één ex-GBRD-medewerker, waarvoor naar verwachting
nog kosten zullen worden gemaakt in 2017. In eerste instantie zullen de kosten daarvan worden gedekt uit
de reserve frictiekosten GBRD van € 62.000. Het is niet uitgesloten dat dit bedrag niet toereikend is.
3. In het kader van de overdracht van taken is vastgelegd, dat BsGW werkzaamheden verricht voor de
afhandeling van de zogenaamde erfenis. Over de afronding daarvan voeren de voormalige GBRDgemeenten overleg met BsGW. Parkstad is hier slechts zijdelings bij betrokken. De risico’s voor het niet
kunnen innen van oude belastingschulden liggen immers bij de gemeenten zelf.
EFRO
In 2017 is het EFRO-dossier volledig afgewikkeld. De beëindigingsovereenkomst is in juni/juli getekend door de
drie risicopartners en ook is met de provincie en Sittard-Geleen het dossier financieel afgewikkeld. In de
jaarrekening 2016 is het saldo van de voorziening EFRO (€ 859.000) vrijgevallen en via de resultaatbestemming
omgezet in een reserve programmagelden EFRO. Deze middelen zullen – in samenhang met het jaarplan 2018 programmatisch worden ingezet.
Bedrijfsvoering
In 2017 zal de transitie van de bedrijfsvoering zijn voltooid. De laatste fase daarvan betreft de omzetting van
inhuur voor de hrm en controlling taken naar een vaste bezetting. Hierdoor is de continuïteit beter
gewaarborgd en bovendien zou dit moeten leiden tot een kostenbesparing.
Met de afronding van de transitie kan ook definitief worden vastgesteld in hoeverre de aanname rondom het
budget voor de bedrijfsvoering houdbaar is. Hiervoor zal eind 2017 - begin 2018 een analyse worden gemaakt
van de bedrijfsvoeringskosten en worden geïnventariseerd welke (aanvullende) maatregelen eventueel nodig
zijn om het structurele budget en de structurele kosten in evenwicht te houden.
Feit is dat de (beperkte) omvang van de organisatie van invloed is op de financiële mogelijkheden om
voldoende expertise op het terrein van de bedrijfsvoering in de vorm van vaste medewerkers in huis te halen.
De omvang van de organisatie is beperkt en dat heeft zijn weerslag op de robuustheid van de bedrijfsvoering.
Mogelijkheden om samen met andere organisaties taken in te vullen worden daarbij verkend.
Kansen en risico’s van projecten
Doordat Parkstad in een aantal gevallen op verzoek van derden projecten uitvoert (zoals nu Streetwise, het
zonnepanelenproject) ontstaat een betere dekking voor de overhead. Dit is financieel gezien een van de
mogelijkheden voor het in eigen beheer voorzien van deskundigheid. Het risico hierbij is het incidentele
karakter van deze projecten. Uiteindelijk is het ook een bestuurlijke afweging of Parkstad zich in de toekomst
meer kan gaan richten op het structureel uitvoeren van (grotendeels door derden) gefinancierde projecten.
Door de inzet van de lobbyist zullen zich mogelijk door de EU-gefinancierde projecten aandienen.
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Veranderend bestuurlijk landschap van Parkstad.
De voorgenomen samenvoegingen van gemeenten binnen (en net buiten) Parkstad zullen zonder meer van
invloed zijn op de opdracht aan Parkstad. Daarnaast zijn er gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 (gevolgd
door latere verkiezingen voor de fusiegemeenten). Bovendien loopt IBA af in 2020.
Dit zijn belangrijke parameters voor het opstellen van de beleidskaders van de begroting 2020, waarvan de
voorbereidingen starten in de zomer 2018. In dat kader zal begin 2018 al een proces in gang worden gezet om
de discussie hierover te organiseren. Uiteraard zal ook de mogelijke regiodeal met BZK van invloed zijn het
beleidskader voor de begroting
Managementletter accountant controle 2016
Naar aanleiding van de managementletter van de accountant staan de volgende acties gepland om risico’s in
de bedrijfsvoering beter te beheersen:
 Het opstellen van een fraude risicoanalyse;
 Het actualiseren van de beschrijving van de administratieve werkprocessen waarbij zoveel als mogelijk –
ondanks de beperkte omvang van de organisatie - functiescheidingen worden gecreëerd.
 Nagaan in welke mate nieuwe aanbestedingswetgeving noodzaken tot aanpassing van de aanbestedingenen inkoopregels binnen Parkstad.
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5. Voorstel 2e begrotingswijziging 2017
Op 15 juni 2016 heeft het Algemeen Bestuur de begroting 2017 vastgesteld. Daarna heeft het Algemeen
Bestuur op 1 februari 2017 (in samenhang met het Jaarplan 2017) de 1e begrotingswijziging 2017 vastgesteld.
De begroting 2017 na 1e wijziging heeft de volgende opstelling.
Begroting 2017 na
1e wijziging

Omschrijving
Exploitatielasten
 Programma kerntaken
 Programma flexibele schil
 Bestuur, bedrijfsvoering en regiobijdragen3
Totale lasten
Baten

4.770
502
3.489
8.761

 Programma kerntaken
 Programma flexibele schil
 Bestuur, bedrijfsvoering en regiobijdragen4
Totale baten

3.880
502
4.004
8.386

Exploitatieresultaat (=baten – lasten)
Mutaties reserves
 Storting reserve Buitenring
 Onttrekking reserve Buitenring
 Onttrekking reserve werkbudget Algemeen Bestuur
 Onttrekking frictiereserve parkstad
Begrotingsresultaat

- 375
- 400
159
350
266
0

Het voorstel is om de begroting 2017 op basis van deze bestuursrapportage op de volgende onderdelen bij te
stellen:
 De bestemming van het resultaat 2016;
 De toewijzing van budgetten aan de bestuurscommissies van de van derden verkregen middelen;
 De toewijzing van middelen voor projecten in de flexibele schil;
 De toevoeging aan de reserve decentralisatie uitkering bevolkingsdaling van het deel van de middelen 2017
dat (nog) niet is toegekend;
 De toewijzing van de niet bestede middelen uit 2016 voor na-ijlende kosten voor de eerste inrichting;
 Het opnemen van de door de provincie toegekende BDU-middelen.

Bestemming van het resultaat 2016
Op 12 juli 2017 heeft het Algemeen Bestuur besloten het positieve rekeningresultaat 2016 ad € 1.236.000 als
volgt te bestemmen:
Voorstel bestemming rekeningresultaat 2016


Toevoeging reserve frictiegelden Parkstad



Toevoeging reserve decentralisatie uitkering bevolkingsdaling



Toevoeging aan risicoreserve EFRO



Toevoeging reserve werkbudgetten algemeen bestuur

Bedrag x € 1.000
339
859

Rekeningresultaat 2016

4

8
1.236

Via de 2e begrotingswijziging wordt dit besluit begrotingstechnisch in 2017 verwerkt.

3

30

Inclusief lasten afwikkeling GBRD
Inclusief bijdragen afwikkeling GBRD
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Toewijzing van budgetten aan bestuurscommissies van gelden van derden verkregen
In de loop van het begrotingsjaar wordt in een aantal gevallen door derden – dit vrijwel altijd naar aanleiding
van een verzoek door de organisatie – middelen toegekend voor de cofinanciering van activiteiten. Deze
middelen en de toewijzing van het daarmee corresponderende budget voor de bestuurscommissies of het
dagelijks bestuur dienen in de begroting te worden verwerkt.
Dit gebeurt via de begrotingswijziging bij de bestuursrapportage. Als daar uit oogpunt van rechtmatigheid
aanleiding toe is wordt in december hiervoor ook nog een voorstel tot begrotingswijziging ter besluitvorming
voorgelegd.
Volgens deze bestuursrapportage betreft het de volgende middelen (totaal € 319.000) die aan de
werkbudgetten van de onderscheiden commissies worden toegevoegd:
1. Werkbudget Wonen en Herstructurering € 24.000 in verband met “SUPERLOCAL”;
2. Werkbudget Ruimte € 25.000 voor Palet Interreg;
3. Werkbudget Mobiliteit € 50.000 voor project Velocity € 50.000;
4. Werkbudget Economie en Toerisme € 220.000 voor het uitvoeringsplan retail (€ 120.000) en voor het
Festival van de Toekomst (€ 100.000).

Toewijzing van middelen aan projecten in de flexibele schil
Binnen de flexibele schil worden activiteiten / projecten uitgevoerd waarvoor van gemeenten - naast de
regiobijdragen - specifieke middelen worden verkregen. Aan de begroting 2017 dient € 201.000 als bijdragen
en als toekenningen aan projecten nog te worden opgenomen:
 WTCC: € 41.000, waarvan € 38.000 van de provincie
 Streetwise: € 160.000.

Decentralisatie uitkering bevolkingsdaling
Van het beschikbare bedrag voor 2017 (€ 2.933.000) is een bedrag van € 2.905.000 toegekend. Het restant
(€ 28.000) wordt gestort in de desbetreffende reserve en blijf zodoende als programmageld beschikbaar.

Inzet frictiegelden
Aan de reserve frictiegelden wordt een bedrag van € 13.000 extra onttrokken. Dit is het saldo van de na-ijlende
kosten voor de eerste inrichting van € 31.000 (niet bestede deel 2016) en lagere overige frictiekosten (€ 18.000
lager) dan gepland in de begroting.

BDU
De beschikkingen van 2016 dienen nu deze zijn ontvangen in 2017 te worden verantwoord. Het gaat om een
bedrag van € 2.247.000.
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Samenvatting voorstel 2e begrotingswijziging 2017
Samengevat geeft dit het volgende voorstel tot begrotingswijziging (bedragen x € 1.000)):
Begroting
Voorstel 2e
e
Omschrijving
2017 na 1
begrotingswijziging
wijziging
Exploitatielasten
4.770
2.538
 Programma kerntaken
502
201
 Programma flexibele schil
3.489
13
 Bestuur, bedrijfsvoering en regiobijdragen5
Totale lasten
8.761
2.752
Baten
3.880
2.566
 Programma kerntaken
502
201
 Programma flexibele schil
6
4.004
 Bestuur, bedrijfsvoering en regiobijdragen
Totale baten
8.386
2.767
Exploitatieresultaat (=baten – lasten)
Mutaties reserves
 Storting reserve Buitenring
 Onttrekking reserve Buitenring
 Onttrekking reserve werkbudget Algemeen Bestuur
 Onttrekking frictiereserve parkstad
 Bestemming resultaat 2016
 Toevoeging reserve frictiegelden Parkstad
 Toevoeging reserve decentralisatie uitkering
bevolkingsdaling
 Toevoeging aan programma reserve EFRO
 Toevoeging reserve werkbudgetten algemeen bestuur
Begrotingsresultaat

Begroting
2017 na 2e
wijziging

Inclusief lasten afwikkeling GBRD
Inclusief bijdragen afwikkeling GBRD
7 Dit bedrag is de optelling van het niet bestede deel in 2016 (€30.000) en 2017 (€ 28.000)
6
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6.446
703
4.004
11.153

- 375

15

- 360

- 400
159
350
266

-

13
1.236
339

- 400
159
350
279
1.236
339

-587

-58

-859
-8
0

-859
-8
0

0

De 2e begrotingswijziging heeft geen invloed op het begrotingsresultaat. De begroting blijft sluitend.

5

7.308
703
3.502
11.513
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24

25

26

27

x

BC Economie en Toerisme, onderdeel Toerisme
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BC Economie en Toerisme, onderdeel Toerisme

BC Economie en Toerisme, onderdeel Economie
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BC Economie en Toerisme, onderdeel Economie
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x
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