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1 JAARREKENING 2018 
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 2018 van Parkstad sluit met een resultaat van € 17. Voor de bestemming van het resultaat is in het jaarverslag 2018, paragraaf 1.4 voorstel 

tot resultaatsbestemming, een voorstel ter besluitvorming door het Algemeen Bestuur opgenomen. 

 

1.1 Waarderingsgrondslagen 

 

ACTIVA 

 
Immateriële vaste activa 
De bijdragen in activa in eigendom van derden worden met ingang van 2016 gepresenteerd bij 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, 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 immateriële vaste activa (art. 36 BBV). 

 

Financiële vaste activa 

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

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-

2018

Saldo 31-12-

2017
Passiva

Saldo 31-12-

2018

Saldo 31-12-

2017

Bedragen x € 1.000,-

Vaste Activa 7,204 7,204            Vaste Passiva 7,860               9,287              

Immateriële Vaste activa 7,204 7,204 Eigen vermogen 4,314 5,451

Bijdragen aan activa eigendom van derden 7,204 7,204 Algemene Reserve 115 115

Resultaat  2017 42

Saldo van baten en lasten 2018 17

Bestemmingsreserves 4,182 5,294

Voorzieningen 102 149

Vaste schulden met een rentetypische looptijd 3,444 3,687

van één jaar of langer

Onderhandse leningen van:

Binnenlandse banken en overige financiële instell ingen 3,444 3,687

Vlottende Activa 26,302 27,503 Vlottende Passiva 25,647 25,421

Netto vlottende schulden met een rentetypische 1,526 1,066

looptijd korter dan één jaar

Overige schulden 1,526 1,066

Uitzettingen met een rentetypische looptijd 22,495 21,589

korter dan één jaar Overlopende Passiva 24,121 24,355

Vorderingen op openbare lichamen 852 1,683 Verplichtingen die in een begrotingsjaar zijn op- 686 1,330

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische 21,627 19,888 gebouwd en die in een volgend begrotingsjaar 

looptijd korter dan 1 jaar tot betaling komen, met uitzondering van jaar-

Overige vorderingen 16 18 lijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde 

verplichtingen van vergelijkbaar volume

Liquide middelen 1,186 787

Overlopende activa 2,622 5,128

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen 2,503 5,084

nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan De van Europese, rijks en Nederlandse overheidslichamen 23,368 22,729

door voorfinanciering op uitkeringen met een ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met

specifiek bestedingsdoel een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking

van lasten van volgende begrotingsjaren

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruit- 119 44

betaalde bedragen die ten laste van volgende Overige vooruit ontvangen bedragen die ten 67 296

begrotingsjaren komen bate van volgende begrotingsjaren komen

Totaal Activa 33,506 34,708 Totaal Passiva 33,506 34,708
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1.3 Toelichting op de balans 

In deze toelichting wordt per balanspost het saldo per 31 december 2018 genoemd met tussen haakjes het vergelijkende cijfer per 31 december 2017. Vervolgens wordt ingegaan 

op relevante bijzonderheden in 2018. 

 

Het resultaat over 2018 bedraagt € 17 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 1.4 van het jaarverslag. 

 

Activa 

 

Vaste Activa € 7.204  (€ 7.204) 

De vaste activa bestaan uit de immateriële vaste activa.  

 

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 € 26.302 (€ 27.503) 

Het overzicht van de vlottende activa luidt als volgt: 

 

 
   

Omschrijving 31/12/2018 31/12/2017

Uitzetting met rentetypische looptijd < dan 1 jaar 22.495 21.589

Liquide middelen 1.186 787

Overlopende activa 2.622 5.128

Totaal 26.302 27.503 
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Uitzettingen met een rente typische looptijd < dan 1 jaar, € 22.495 (€ 21.589) 

 

De specificatie van deze post luidt als volgt:  

 

Omschrijving 31-12-2018 31-12-2017 

Vorderingen op openbare lichamen 852 1.683 

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar 21.627 19.888 

Overige vorderingen  16 18 

Totaal 22.495 21.589 

 

 

Vorderingen op openbare lichamen € 852 (€ 1.683) 

 

Omschrijving 31-12-2018 31-12-2017 

Openstaande debiteuren Parkstad 98 471 

Openstaande debiteuren GBRD 445 681 

Te vorderen BTW 309 531 

Totaal 852 1.683 

 

Openstaande debiteuren Parkstad op openbare lichamen  

Er staat een aantal vorderingen open op openbare lichamen, zoals gemeenten en de provincie open. Deze vorderingen hebben in het algemeen een ander risicoprofiel dan de 

privaatrechtelijke vorderingen. De omvang van de vorderingen is bovendien ten opzichte van 2017 aanzienlijk lager. De Dubieuze debiteuren is € 15. Deze voorziening maakt deel uit 

van het gerapporteerde saldo van openstaande debiteuren van € 852.  

 

Schatkistbankeren € 21.627 (€ 19.888) 

De samenstelling van de post Uitzetting in ’s rijks schatkist met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar is als volgt: 

 

Omschrijving 31-12-2018 31-12-2017 

Parkstad Bureau 22.569 20.649 

Parkstad GBRD -942 -761 

Totaal 21.627 19.888 
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Overige Vorderingen  € 16 (€ 18) 

De samenstelling van de post Overige Vorderingen is als volgt: 

 

Omschrijving 31-12-2018 31-12-2017 

Vorderingen op niet openbare lichamen 12 18 

Verhaal/Afdr/Dekking IZA/ABP 4 0 

Totaal 16 18 

 

 

Liquide middelen € 1.186 (€ 787) 

De samenstelling van de post liquide middelen is als volgt: 

 

Omschrijving 31-12-2018 31-12-2017 

Parkstad Bureau 181 91 

Parkstad GBRD 1.005 696 

Totaal 1.186 787 

 
 
In het saldo van Parkstad is ook opgenomen het saldo van de rekening voor zonnepanelen ad € 160. Feitelijk zijn dit middelen van derden, die ter overbrugging van doorbetaling op 
deze rekening staan. 
Het saldo liquide middelen betreft altijd een momentopname.  

Benutting drempelbedrag schatkistbankieren bedragen * € 1.000

Verslagjaar

Drempelbedrag 250

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen 120                          198                   168                   128                   

Ruimte onder het drempelbedrag 130                          52                      82                      122                   

Overschrijding van het drempelbedrag -                           -                    -                    -                    

Berekening drempelbedrag

Verslagjaar

Begrotingstotaal verslagjaar 0

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen 0

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat 0

Drempelbedrag 250
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Overlopende activa  € 2.622 (€ 5.128) 

 

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel  

€ 2.503 (€ 5.084).  

 

Omschrijving 31-12-2018 31-12-2017 

Bijdrage Businesscase Herstructurering 816 3.872 

Bijdrage BIHTS 400 400 

Bijdrage Nieuwe Energie Regiodialoog 0 28 

Bijdrage Ministerie Regiodeal 0 85 

Bijdrage Studententicket 14 0 

Bijdrage uitvoering Programma Retail 12 0 

Overige posten 16 24 

BDU 2011-2018 1.245 675 

 Totaal   2.503 5.084 

 

Onderstaand de specificatie van de BDU vordering par jaar 

 

Omschrijving 31-12-2017 Vermindering Vermeerderingen 31-12-2018 

BDU 2011 Provincie 0 49 0 49 

BDU 2012/2015 Provincie 668 132 0 800 

BDU 2016 Provincie 0 227 0 227 

BDU 2017 Provincie 7 86 0 93 

BDU 2018 Provincie 0 76 0 76 

Totaal 675 570 0 1.245 

 

Openstaande bedragen betreffen vorderingen uit hoofde van de BDU beschikkingen welk in het algemeen voor 90% werden bevoorschot door de Provincie Limburg. Het resterende 

deel is opgenomen onder de overlopende activa. 

 

Vooruitbetaald € 119 (€ 44)  
De vooruitbetaalde bedragen, van Parkstad Bureau € 119 (€ 35), GBRD € 0 (€ 10). Deze bedragen zijn in 2018 vooruitbetaald in verband met kosten die betrekking hebben op 2019. 
De grootste posten bij Parkstad zijn het vooruitbetaalde deel van haalbaarheidsonderzoek. BC toerisme. € 50. 

.  
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Passiva 

Vaste Passiva € 7.957 (€ 9.287) 

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 € 4.314 (€ 5.451) 

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, het nog te bestemmen resultaat 2018 en de bestemmingsreserves van Parkstad.  

In het onderstaande overzicht is de stand van de algemene en bestemmingsreserves opgenomen (totaal € 4.314). Voor de omvang van het eigen vermogen dient hieraan te worden 

toegevoegd het te bestemmen resultaat van 2018 (€ 17).  

 
 

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 2018 heeft het Dagelijks bestuur van deze bevoegdheid geen gebruik gemaakt.  

 

Resultaat na bestemming 2017 € 0 (€ 42) 

Het resultaat na bestemming is conform het besluit van 04 juli 2018  onttrekken aan de frictie-reserve € 19 en storten in de reserve Werkbudget Algemeen Bestuur € 61.  

  

Omschrijving Saldo  Saldo  

31/12/2017 Toevoeging Onttrekking Toevoeging Onttrekking 31/12/2018

Algemene reserve Parkstad             115             115 

Sa ldo van baten en lasten  2018 0                   17               17 

Sa ldo van baten en lasten  2017               43                   43                -   

Totaal algemene reserves             158 17 0 0                   43             132 

Decentra l i satie Uitkering               58                   58 0 

Egal isatie frictiekosten GBRD               62 62 

Egal isatie frictiekosten Parkstad             919                 375                   19 525 

Programmareserve EFRO             859                 859 0 

Ringwegen          3.222                 400                 149 3.473 

Städte Region Aachen / EGTS                 8 8 

Stortplaatsen               65 65 

Werkbudget Algemeen Bestuur               64                 113                   62 13 

Werkgelegenheidsfonds               36 36 

Totaal bestemmingsreserves         5.293                400             1.554                   62                   19         4.182 

Totaal Eigen vermogen         5.451                417             1.554                   62                   62         4.314 

 mutaties 2018 Bestemming resultaat 

voorgaand boekjaar
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Resultaat voor bestemming 2018 € 17 (€ 0) 

Het resultaat voor bestemming 2018 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 

2019. Het voorstel inzake de resultaatbestemming 2018 treft u aan in paragraaf 1.4 van het jaarverslag. 

 

Bestemmingsreserves € 4.182 (€ 5.293) 

De ontwikkeling van de bestemmingsreserves in 2018 is weergegeven in het overzicht. De bestemmingsreserves die in 2018 zijn gemuteerd worden hieronder toegelicht. 

 

Reserve decentralisatie uitkering bevolkingsdaling € 0 (€ 58) 
Het verschil tussen het ontvangen bedrag van de decentralisatie uitkering in enig jaar en de aan projecten toegewezen middelen wordt in eerste instantie gestort in de reserve. Het 
besluit over de aanwending van de decentralisatie uitkering bevolkingsdaling in 2018 leidde er toe, dat een bedrag van € 58 dat in voorgaande jaren niet is besteed is Toegevoegd en 
dus is onttrokken aan de desbetreffende reserve.  

 

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 2019. In 2019 wordt de eindafrekening desintegratie en frictie GBRD opgesteld. 

 

Reserve frictiekosten Parkstad € 525 (€ 919) 

De frictiereserve Parkstad is ingesteld om eenmalige kosten in verband met de transitie van 2013 op te vangen. Daarnaast is in 2016 besloten de frictiereserve ook in te zetten als 

tijdelijk dekkingsmiddel ( tot en met 2019) voor structurele kosten.  In 2017 is een bedrag van € 339 toegevoegd in het kader van de bestemming van het resultaat 2016. Daarnaast 

is conform de begroting 2017 een bedrag onttrokken van € 279 voor de afdekking van incidentele frictiekosten. In 2018 is een beroep gedaan op de reserve egalisatie frictiekosten 

conform de begroting (€ 394). De werkelijke kosten voor activiteiten waarvoor de frictiereserve zou worden ingezet waren in 2018 € 25 hoger. Vooral door de inhuur van een 

externe medewerker om de BDU projecten af te wikkelen met de Provincie en Gemeentes in verband met langdurige ziekte van de eigen medewerker. Het niet gedekte deel van 

deze kosten komt tot uiting in het rekeningresultaat 2018. 

 

Programmagelden EFRO € 0 (€ 859) 

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2016is de reserve EFRO gevormd. Daarin is in het kader van de resultaatbestemming 2016een bedrag gestort van € 859. De eerste wijziging 

(14 maart 2018) naar aanleiding van het vaststellen van het jaarplan 2018 met daarin de verdeling van de werkbudgetten 2018 over de bestuurscommissies en het dagelijks bestuur, 

het toekennen van de restant EFRO gelden van € 859 als programmabudget van het dagelijks bestuur in het kader van de regiodeal, de onttrekking aan de reserve werkbudgetten 

en de frictiereserve voor de bekostiging van activiteiten.  

Reserve Ringwegen € 3.473 (€ 3.222) 

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 (€ 149) zijn in 2018, zoals gepland, onttrokken aan deze bestemmingsreserve. 

Na realisatie van de Buitenring worden ook de afschrijvingskosten uit de reserve gedekt. 
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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 2018  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 2018 heeft hier geen mutatie op plaatsgevonden. 

 

Reserve Werkbudget Algemeen Bestuur € 13 (€ 64) 

Bij het instellen van de reserve (12 oktober 2016) is besloten 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 Dit met als doel deze middelen in het daarop volgende jaar opnieuw te bestemmen voor programmadoeleinden. 

In 2018 is aan de reserve een bedrag onttrokken van € 51. Dit in plaats van een bedrag van € 113 zoals was voorzien in het jaarplan 2018. Er is bovendien een bedrag toegevoegd 

van € 62 in het kader van de resultaatbestemming 2017. Het saldo wordt ingezet in het kader van het jaarplan 2019. 

Reserve Werkgelegenheidsfonds € 36 (€ 36) 

Deze reserve dient ter dekking van de kosten van het project Kennis, Onderwijs en Arbeidsmarkt van het programma Economische Structuurversterking.  

 

Voorzieningen € 102 (€ 149)  

De specificatie van het saldo van de voorzieningen treft u in het volgende overzicht aan. 

  

Voorziening 
Saldo Geraamde  mutaties  2018 Mutaties Jaarrekening 2018 Saldo  

31-12-2017 Toevoeging Onttrekking Toevoeging Aanwending Vrijval 31-12-2018 

Voorziening instandhouding financieel systeem 11                                               11                        5    6                       

Voorziening voormalig personeel GBRD                   138                          40                      42    96                     

Totaal voorzieningen                   149  0                        51  0                    47  0  102                  

 

Voorziening instandhouding financieel systeem € 6 (€ 11) 

Deze voorziening is in 2015 gevormd voor het behoud van de data van het financieel systeem. In 2019 zal deze voorziening worden aangewend voor het onderhoud van het 

financiële systeem.  

 

Voorziening voormalig personeel GBRD € 96 (€ 138) 

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 wordt jaarlijks beoordeeld op de toereikendheid. In 2018 hebben er onttrekkingen van € 42 plaatsgevonden. 

Dit is € 2 Hoger dan geraamd, aangezien in het eerste kwartaal 2018 lasten van 2017 verantwoord zijn. De looptijd van de voorziening is tot en met mei 2021. Dat betekent dat nog 

gedurende 3 jaar en 4 maanden een beroep op de voorziening zal worden gedaan. De voorziening is daartoe toereikend.  
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Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar € 3.444 (€ 3.687) 

 

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen 

 

Omschrijving 31-12-2018 31-12-2017 

Lening BNG d.d. 29-12-2006 3.444 3.687 

Totaal: 3.444 3.687 

 

BNG 29-12-2006 € 3.444 (€ 3.687) 

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 2018 heeft er een 

aflossing plaatsgevonden van € 243. De rentekosten van deze lening waren in 2018 € 149. De rentekosten worden gedekt uit de reserve ringwegen. 
 

Vlottende passiva € 2.340 (€ 2.959)  

 

Netto vlottende schulden, rente typische looptijd < 1 jaar €1.526 (€ 1.066) 

Overige schulden € 1.526 (€ 1.066)  

De samenstelling van de post overige schulden per 31-12-2018 is als volgt: 

 

Omschrijving 31-12-2018 31-12-2017 

Bank 1.215 872 

Crediteuren Parkstad 289 170 

Crediteuren GBRD 12 24 

Tussenrekening Salarissen 10 0 

Totaal: 1.526 1.066 

 

Doordat Parkstad over verscheidene bankrekeningen beschikt is het mogelijk dat er op een rekening een negatief saldo ontstaat. Tegenover het hier verantwoorde negatieve saldo 

is er een positief saldo, dat verantwoord is aan de actiefzijde van de balans. Daarnaast zijn de balans rekeningen van netto Salaris/Loonheffing/vakantieverplichtingen/PAWW 

meegenomen. 

De crediteuren Parkstad vertonen een normaal verloop. 
 

 

Overlopende passiva € 814 (€ 1.894) 

 

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 € 686  (€ 1.330 )  

De verplichtingen behorend tot het Parkstadbureau bedragen € 362. Hiervan is € 575 de subsidietoekenningen Groenagenda is afgerekend. De overige verplichtingen van voor 2018 

bedragen € 45.  
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Van de verplichtingen is een bedrag van € 317 opgebouwd in 2018. De grootste posten  betreft de nog af te dragen loonheffing over december 2018 (€ 79) en het banksaldo voor 

het zonnepanelenproject (€ 160) en afkoopsom van personeel.  

Voor GBRD is een nog te betalen bedrag opgenomen van € 324. Dit betreft het totale bedrag dat op de balans is voorzien voor de afwikkeling van de desintegratie- en frictiekosten 

overgang GBRD-BsGW in 2019. 

 

Omschrijving 31-12-2018 31-12-2017 

Parkstad Bureau 362 932 
Verplichtingen verdeelbesluit 2010/2011: 0 5 
Herstructurering 0 5 

Verplichtingen verdeelbesluit 2012/2013: 0 582 

Groenagenda 2012 0 314 

Groenagenda 2013 0 261 

Herstructurering 0 7 

Verplichtingen 2015 14 25 

Regionale Initiatieven 2015 0 11 

Grensoverschrijdende samenwerking 14 14 

Verplichtingen 2016 12 16 

Overige posten Parkstad 12 16 

Verplichtingen 2017 19 304 

Bedrijfsvoering 0 68 

Loonheffing 2017 0 75 

Programma’s  14 58 

Regionale initiatieven  0 25 

Zonnepanelen project 0 78 

Grensoverschrijdende samenwerking 5 0 

Verplichtingen 2018 317 0 

Zonnepanelen project 160 0 

Grensoverschrijdende samenwerking 10 0 

Bedrijfsvoering/programma 147 0 

      

GBRD – Belastingen & Registraties 324 398 

Door te betalen opbrengsten GBRD-inningsrekening 0 2 

Overige posten 324 396 

Totaal 686 1.330 
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De van Europese, Rijks en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van 
volgende begrotingsjaren € 23.368 (€ 22.729) 

 

Onderhanden werk € 23.307 ( € 22.461) 

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 project nihil (€ 0) is. 

Credit boekwaarde duidt de omvang (dekking) van het restant van het projectkrediet aan. Dit wordt gevormd door het krediet dat door het bestuur ter beschikking is gesteld  minus 

de daarop uitgegeven gelden.  

Een negatieve boekwaarde betekent dat het onderhanden project (voor een deel) tijdelijk via Parkstad wordt voorgefinancierd omdat de toegekende bijdragen van derden (meestal 

Interreg projecten) nog niet zijn ontvangen. Een project wordt financieel afgesloten na goedkeuring van de eindrapportage van de projectuitvoerders. 

 

Onderstaand het verloopoverzicht van de van Europese, Rijks en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel 

die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. Hier is per type lichaam het projecttotaal aangegeven en per project het verloop daarvan. Middels de opname van 

de kolom “bijdrage” per projectsoort, is op de navolgende pagina’s de link te maken met de totalen van onderstaande totalen. 

Verminderingen in onderstaande toelichting betreffen vooruit gefinancierde projecten, de vermeerderingen betreffen de beschikte projecten. 

 

Bijdrage 31/12/2017 Verminderingen Vermeerdering Eindbalans 

EU 306 341 280 245 

Rijk 4.906 200 3.043 7.749 

Provincie 16.016 14.260 11.456 13.211 

Gemeenten 1.234 1.963 2.831 2.102 

Totaal 22.461 16.764 17.610 23.307 

Bovenstaande tabel aan rijksmiddelen bestaat uit de volgende projectcategorieën.  

Omschrijving 31/12/2017 Verminderingen Vermeerdering Eindbalans 

Interreg projecten  277 148 188 317 

Businesscases Herstructurering 9,014 1,430 519 8,103 

Projecten Bestuurscommissie Ruimte  375 520 519 374 

Projecten Bestuurscommissie Mobiliteit  29 491 507 45 

Projecten Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering 2,679 201 1,275 3,752 

Projecten Bestuurscommissie Economie en Toerisme  447 610 469 306 

Projecten Regiofonds  1,623 20 0 1,604 

Projecten Dagelijks Bestuur / Projecten DU-Bevolkingsdaling 2,556 200 2,662 5,018 

Regiodeal DB 83 571 859 371 

Projecten  BDU 5,378 12,573 10,612 3,417 

Totaal 22,461 16,764 17,611 23,307 
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De boekwaarde van de projecten is in 2018 met € 846 toegenomen. Totaal bedraagt de boekwaarde per 31-12-2018 € 23,3 miljoen. De toename wordt met name veroorzaakt door 

het toewijzen van middelen aan projecten in het kader van de Decentralisatie Uitkering bevolkingsdaling en het beschikbaar komen van de BDU-gelden 2018.  
Per onderdeel worden de projecten toegelicht. 

Interreg projecten  Bijdrage 31/12/2017 Verminderingen Vermeerdering Eindbalans 

ROCK EU 89 148 188 129 

Tiger EU 95 0 0 95 

Citizens Rail EU 93 0 0 93 

Interreg projecten    277 148 188 317 

 

ROCK  € 129 ( € 89) 

Rock is in 2008 van start gegaan met behulp van een Interreg-IV-B bijdrage en met cofinanciering van de gemeente Heerlen, de Provincie Limburg 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.  

In principe is dit project inmiddels afgerond. Het kan echter nog tot 1 januari 2022 worden onderworpen aan een controle door de Europese Commissie, waardoor wijzigingen in het 

restantbedrag zouden kunnen optreden. 

 

 

TIGER  € 95 ( € 95) 

In 2009 is het Interreg-IV-A 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. De “voorlopige” eindbeschikking is inmiddels 

aan de leadpartner afgegeven. Ook voor dit project geldt dat de Europese Commissie het project nog aan een controle kan onderwerpen waardoor wijzigingen in het restantbedrag 

zouden kunnen optreden. 

Voor het Interregprogramma IV-A kan dit tot 1 januari 2021.  

 
Citizens Rail  € 93 ( € 93) 

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 2018 bedraagt  € 93. Het project is in operationele zin opgeleverd en de projectkosten zijn aan onze leadpartner verantwoord. 

Accountantscontrole door Interreg op dit project is mogelijk tot  31-12-2021.  
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Businesscases Herstructurering Bijdrage 31/12/2017 Verminderingen Vermeerdering Eindbalans 

Businesscase Kerkrade West/ Heilust Provincie Limburg 2,048 380 0 1,668 

Businesscase Nieuwenhagen Provincie Limburg 3,406 0 0 3,406 

Businesscase Brunssum Centrum-Noord Provincie Limburg 1,796 675 450 1,571 

Businesscase Hoensbroek Passart Provincie Limburg 1,438 212 69 1,294 

Businesscase Vrieheide Provincie Limburg 325 162 0 163 

Businesscases Herstructurering   9,014 1,430 519 8,103 

 

 

 

Businesscase Kerkrade-West  € 1.668 ( € 2.048) 

In 2012 is een bedrag toegekend van € 11.600 aan het project Businesscase Kerkrade-West. Het project wordt bekostigd uit het transformatiefonds, waarin Parkstad en de Provincie 

Limburg participeren. In 2012 is de uitvoering van verschillende deelprojecten gestart. In 2018 is een bedrag van € 380 uitgekeerd inzake de Openbare ruimte (niet regulier). Het 

bedrag per 31 december 2018 van € 1.668 is de resterende dekking van het project 

 

 

 

Businesscase Landgraaf/ Nieuwenhagen  € 3.407 ( € 3.407) 

In 2013 is een bedrag toegekend van € 6.742 aan het project Businesscase Landgraaf Nieuwenhagen-Lichtenberg. Het project wordt bekostigd uit het transformatiefonds, waarin 

Parkstad en de Provincie Limburg participeren. In 2013 is de uitvoering van verschillende deelprojecten gestart. Het bedrag per 31 december 2018 van  € 3.407 is de resterende 

dekking van het project. Er hebben in 2018 geen onttrekkingen of dotaties plaatsgevonden. 

 

Businesscase Brunssum Centrum-Noord  € 1.571 ( € 1.796) 

In 2013 is een bedrag toegekend van € 6.051 aan het project Businesscase Brunssum Centrum-Noord. Het project wordt bekostigd uit het transformatiefonds, waarin Parkstad en de 

Provincie Limburg participeren. In 2013 is de uitvoering van verschillende deelprojecten gestart. Het bedrag per 31 december 2018 van  € 1.571 is de resterende dekking van het 

project. In 2018 is een bedrag van € 225 betaald aan de gemeente Brunssum voor aankoop particulier bezit, openbare ruimte (niet regulier), proceskosten en de sanering van de 

planvoorraad. 
 
Businesscase Hoensbroek-Passart  € 1.294 ( € 1.438) 

In 2013 is een bedrag toegekend van  € 8.727 aan het project Businesscase Hoensbroek-Passart. Het project wordt bekostigd uit het transformatiefonds waarin Parkstad en de 

Provincie Limburg participeren. In 2013 is de uitvoering van verschillende deelprojecten gestart. Het bedrag per 31 december 2018 van  € 1.294 is de resterende dekking van het 

project. In 2018 is een bedrag uitgegeven van € 158 als bijdrage aan de aankoop van particulier bezit, de inrichting openbare ruimte Aldenhofpark en proceskosten. 

 

Businesscase Vrieheide  € 163 (  € 325) 

In 2013 is een bedrag toegekend van € 503 aan het project Businesscase Vrieheide-De Stack. Het project wordt bekostigd uit het transformatiefonds. waarin Parkstad en de 

Provincie Limburg participeren. In 2013 is de uitvoering van verschillende deelprojecten gestart. Het bedrag per 31 december 2018 van  € 163 is de resterende dekking van het 

project. In 2018 is een bedrag uitgekeerd van € 162 als bijdrage aan de inrichting van de openbare ruimte voor een impuls in de beeldkwaliteit en een impuls in leefbaarheid van 

Sportpark Varenbeuk. 
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Omgevingsvisie  € 26 ( € 26) 

In 2016 is de mid-term review van de intergemeentelijke structuurvisie vastgesteld. In 2016 is gestart met het voorbereidingstraject / analysefase “Regionale Omgevingsvisie”. Voor 

het project Omgevingsvisie is totaal € 38 beschikbaar gesteld. In de voorgaande jaren is daarvan € 12 besteed. Per 31 december 2018 bedraagt het saldo van dit project  € 26. Er 

hebben in 2018 geen onttrekkingen plaatsgevonden.  

 

Leegstandskaart  € 0 (  € 2) 

De Bestuurscommissie heeft in mei 2017 een bedrag beschikbaar gesteld voor het project leegstandskaart. Het doel van het project is het ontwikkelen en onderhouden van een 

regionale leegstandsmonitor. De opdracht wordt uitgevoerd door het Gegevenshuis en het bedrag is bedoeld voor het ontwikkelen en onderhouden van de kaart in 2017 en 2018.  

 

Zonnepanelenproject Parkstad  € 0 (  € 4) 

Dit projectbudget is in 2016 ingericht t.b.v. de projectvoorbereidingen. Nu het project in uitvoering is komen alle projectkosten ten laste van het projectbudget ‘Administratieve 

eenheid zonnepanelen’. Dit projectbudget is daarom in 2018 volledig afgeroomd, het restant budget € 3 is gereserveerd voor ‘Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET)’. 

 

 

 

Projecten Bestuurscommissie Ruimte Bijdrage 31/12/2017 Verminderingen Vermeerdering Eindbalans

Omgevingsvisie Gemeenten 26 0 0 26

Leegstandkaart Gemeenten 2 2 0 0

Zonnepanelenproject Parkstad Gemeenten 4 4 0 0

PALET INTERREG Gemeenten 80 80 0 0

PALET Communicatie Gemeenten 50 75 25 0

Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET) Gemeenten -3 40 89 46

PALET sociale woningvoorraad Gemeenten 45 33 0 12

PALET Zonneweides Gemeenten 49 30 0 19

PALET Ruimtelijk Afwegingskader Gemeenten 0 0 0 0

Administratieve eenheid Zonnepanelen Gemeenten 57 222 226 61

Palet verduurzaming basisscholen Gemeenten 5 0 0 5

Energie Coöperatie Gemeenten 32 13 0 19

RUD Zuid-Limburg Gemeenten 27 10 27 44

Palet Regionale Coordinator Windenergie Gemeenten 0 0 73 73

Palet VGG Gemeenten 0 0 26 26

Palet warmtecoordinator Gemeenten 0 0 30 30

Palet 3.0 Pilot Verduurzaming VvE Gemeenten 0 10 13 2

Palet Energiebesparing Gemeenten 0 0 10 10

Projecten Bestuurscommissie Ruimte 375 520 519 374
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PALET INTERREG  € 0 ( € 80) 

In 2016 heeft de Bestuurscommissie besloten om een EU vraag in te dienen voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma PALET 3.0. Er is toen € 90 voor het project beschikbaar 

gesteld. De Bestuurscommissie heeft dit project in 2018 volledig afgeroomd en het restant budget € 17 gereserveerd voor ‘Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET)’.  

 

Palet Communicatie  € 0 ( € 50) 

De Bestuurscommissie heeft voor Palet communicatie in 2017 een bedrag beschikbaar gesteld van € 25 onder voorwaarde dat de gemeenten samen ook € 25 bijdragen. Totaal is 

aan projectbudget daardoor € 50 beschikbaar. In 2018 vindt de uitvoering van het communicatietraject ‘Toekomst Tour’ plaats.  

 

Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET)  € 46 (€  3) 

Bij de start van de energietransitie-aanpak in Parkstad, in 2013, is een bedrag toegekend van € 160 voor het project Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET). De boekwaarde per 

31 december 2017 is € 46. Uit dit budget worden kosten gedekt die aan de orde zijn bij de voorbereiding van PALET-projecten of –trajecten voordat aan de Bestuurscommissie een 

concreet en onderbouwd projectvoorstel wordt voorgelegd. 

 

PALET sociale woningvoorraad  € 12 ( € 45) 

Vanuit de overlegstructuur met de woningcorporaties is in 2018 opdracht gegeven aan onderzoeksbureau CE Delft, dat op buurtniveau in kaart heeft gebracht welke toekomstige 

warmtevoorziening (bv. all-electric) het meest kansrijk en haalbaar is. Er resteert een projectbudget van € 12. 

 

PALET Zonneweides  € 19 ( € 49) 

Voor het project Zonneweides is oorspronkelijk een bedrag beschikbaar gesteld van € 50. In 2017 zijn enkele visualisaties gemaakt. De kosten daarvan bedroegen € 1. In 2018 is dit 

budget met € 30 afgeroomd voor ‘PALET Warmtecoördinator’, zie hierna.  

 

PALET Ruimtelijk Afwegingskader  € 0 (€  0)  

Het project PALET Ruimtelijk Afwegingskader is in 2017 financieel afgerond. Er is een 3D-tool ontwikkeld om de landschappelijke impact van bv. zonnepanelen en windenergie 

inzichtelijk te maken. In 2018 is dit vertaald in een regionale beleidsregel, als uitwerking van het PALET-beleid. 

 

Administratieve eenheid zonnepanelen   € 61 ( € 58) 

Voor het Zonnepanelenproject Parkstad is in de begroting 2017 een bedrag opgenomen van € 452 als budget voor de administratieve ontzorging die centraal bij Parkstad is 

georganiseerd. Dit bedrag is gebaseerd op de deelname van 7 gemeenten (i.c. exclusief Nuth). Vanaf 2018 doet ook de gemeente Nuth mee aan het Zonnepanelenproject. De 

bijdrage van deze gemeente wordt in 2019 aan het projectbudget toegevoegd.  

 

PALET verduurzaming basisscholen  € 5 ( € 5) 

Voor het project is door de Bestuurscommissie in 2017 een bedrag beschikbaar gesteld van € 5. Hieruit hebben in 2018 geen onttrekkingen plaatsgevonden.  

 

PALET energie coöperatie  € 19 ( € 32) 

De bestuurscommissie heeft in 2017 een bedrag van € 37 beschikbaar gesteld voor het project PALET energie coöperatie. Samen met de Natuur- en Milieufederatie worden 

inwoners die geïnteresseerd zijn in de oprichting van, of participatie in een energiecoöperatie geïnformeerd via bijeenkomsten. Dit project wordt per gemeente uitgevoerd. Het doel 

is de totstandkoming van energie coöperaties te stimuleren. In 2018 is een bedrag van € 13 verantwoord op het project. 

RUD Zuid Limburg  € 44 ( € 27) 
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De bestuurscommissie heeft in 2017, voor de uitvoering in 2017, een bedrag van € 27 toegekend aan dit project. In 2018 is wederom een bedrag van € 27 toegekend. Het betreft de 

meerjarige (2017, 2018 en 2019) extra inzet van de RUD ten behoeve van de realisatie van de energiebesparingsopgave in de sectoren bedrijven en kantoren. Deze worden door de 

RUD, middels een bezoek en een rapportage, geadviseerd over kansrijke energiemaatregelen inclusief de terugverdientijd. De gemeenten zijn individueel een overeenkomst met de 

RUD aangegaan.  

 

PALET Regionale Coördinator Windenergie  € 73 (€  0) 

In het Uitvoeringsprogramma hebben de gemeenten Brunssum, Heerlen en Landgraaf aangegeven de mogelijkheden voor windenergie te willen onderzoeken. Planvorming en de 

concrete ontwikkeling van windenergie is complex en de specialistische expertise is binnen de gemeenten niet voorhanden. Derhalve wordt op de regionale schaal een coördinator 

windenergie geworven. Het projectbudget is bijeen gebracht door de Bestuurscommissie (€ 38) en de gemeenten Brunssum (€ 10) en Heerlen (€ 25).  

 

PALET Verduurzaming Gemeentelijke Gebouwen (VGG)  € 26 (€  0) 

Vanuit de voorbeeldfunctie wordt in PALET ingezet op het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. In de gemeente Nuth is een succesvolle methode ontwikkeld die binnen dit 

PALET-project zal worden toegepast op circa 25 gemeentelijke gebouwen. Hiertoe heeft de Bestuurscommissie een projectbudget van € 26 gereserveerd. 

 

PALET Warmtecoördinator  € 30 (€  0) 

De warmtetransitie is een relatief nieuw en onbekend vraagstuk en voegt een nieuwe dimensie toe aan PALET. De gemeenten dienen per 2021 op lokaal niveau warmteplannen te 

hebben ontwikkeld. Vanwege de complexiteit en samenhang wordt op regionale schaal een gespecialiseerde warmtecoördinator geworven, die verantwoordelijk is voor een 

regionale warmtevisie (als kader voor de lokale warmteplannen) en een aantal pilotprojecten zal aanjagen. Het projectbudget komt voort uit de gedeeltelijke afroming van het 

budget ‘PALET Zonneweides’. 

 

PALET Pilot Verduurzaming VvE  € 3 (€  0) 

Onderdeel van het Uitvoeringsprogramma PALET 3.0 is het verduurzamen van wooncomplexen met een Vereniging van Eigenaren-construct. Daartoe is de samenwerking 

aangegaan met VvE Beheer Parkstad, die per wooncomplex in samenspraak met het VvE-bestuur de kansrijke energiemaatregelen benoemt.  

 

PALET Energiebesparing  € 10 (€  0) 

In 2018 heeft de Bestuurscommissie opdracht gegeven tot het uitwerken van een propositie voor het aanjagen van de verduurzaming (energiebesparing) van de particuliere 

woningvoorraad. Daartoe is een projectbudget van € 10 gereserveerd.  
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Deelname EU project RAISE  € 33  ( € 28) 

Parkstad neemt deel aan het EU Project RAISE dat een naamswijziging heeft ondergaan, nl. REFORM. 

In 2018 zijn er verschillende activiteiten in het kader van REFORM geweest ter bevordering van de ontwikkeling van een regionale SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan). Het gaat 

hierbij om door Parkstad georganiseerde bijeenkomsten, zoals EU SUMP Conferentie op Cyprus, 2 plenaire bijenkomsten, thema bijeenkomsten ‘Focus Group on Technical Sector’, 

‘Walk & Talk’ en ‘Scientific Café’ en stuurgroep/partner bijeenkomsten in Manchester en Brussel. 

Over het tweede (1-7-2017 t/m 31-12-2017) en het derde (1-1-2018 t/m 30-6-2018) semester van REFORM zijn de totale kosten over deze periode € 94 en als zodanig in één 

Payment Claim in 2018 ingediend en ook ontvangen. 

 

Interreg project Velocity Station € 40  (  € 1) 

In 2018 is een bedrag van € 33 vrijgemaakt en betaald als bijdrage in het EU-project EMR Connect ter realisering van een station van Velocity in Kerkrade (€ 33). 

 
Mobiliteit Algemeen  €9 (€  0) 
In de begroting 2018 was een budget van € 70 toegekend aan de Bestuurscommissie Mobiliteit. Uit deze middelen is besloten € 60 te reserveren voor de ontwikkeling van een 
Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) ter vervanging van het verouderde Regionaal Verkeers- en Vervoerplan (RVVP). Een resterend bedrag van € 10 is volgens besluit 
gereserveerd voor strategie en doorberekenen businesscases Intercity Randstad-Aken.  
 
Studententickets (onderdeel van Studenthuisvesting Aken)  € 49 (€  0) 
Eind 2013 (17 dec. 2013) heeft de provincie Limburg aan Parkstad Limburg subsidie verleend voor het project “Studenthuisvesting Aken”.  Het project is per 1 oktober 2018 
geëindigd (was incl. een verlenging van één jaar). Een onderdeel van dit project betrof de gratis terbeschikkingstelling van een zogenaamd openbaar vervoer studententicket aan 
studenten die in Parkstad Limburg woonden en in Aken aan de RWTH of de Fachhochschule studeerden. 
In 2019 vindt de financiële afwikkeling richting de provincie plaats. 
 
SUMP  € 60  (€  0) 
Een SUMP is een van de deliverables voor het project REFORM. Echter tevens de noodzakelijke doorvertaling van het verouderde RVVP naar een nieuw en duurzaam regionaal 
mobiliteitsplan (SUMP). Daarvoor heeft de bestuurscommissie € 60 procesgeld voor 2018 gereserveerd. 
 
 
 
 

Projecten Bestuurscommissie Mobiliteit Bijdrage 31/12/2017 Verminderingen Vermeerdering Eindbalans

Bijdrage kwartiermaker Leisurering/chartte 0 0 0 0

Thematische Fietsroutes 0 0 0 0

Deelname EU project RAISE EU 28 152 91 -33

Interreg project Velocity Station EU 1 41 0 -39

Mobiliteit Algemeen Gemeenten 0 61 70 9

Studententickets Provincie Limburg 0 238 285 48

Sump Gemeenten 0 0 60 60

Projecten Bestuurscommissie Mobiliteit 29 491 507 45
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Aanpak Particulier Bezit  € 48 ( € 56)  

In 2013 is een bedrag toegekend van € 120 aan het project Hoogbouwflats Parkstad. In 2015 is de naam van het project veranderd in Aanpak particulier bezit. Per 31 december 2018 

bedraagt het saldo van dit project  € 48. In 2018 is per saldo € 8 uitgegeven.  

  

Aanpak Particulier Bezit KRIMP  € 1.500 (  € 1.500) 

Vanuit de decentralisatie uitkering bevolkingsdaling is in 2016 een bedrag van € 1.500 vrijgemaakt voor aanpak hoogbouwflats. Dit bedrag is gelabeld aan het Project Hoogbouw in 

Rolduckerveld. De middelen zijn in 2018 afgeroepen en zullen in 2019 beschikbaar worden gesteld.  

 

Projecten Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering Bijdrage 31/12/2017 Verminderingen Vermeerdering Eindbalans

Aanpak Particulier Bezit (voorheen: Hoogbouwflats Brunssum) Gemeenten 56 8 0 48

Aanpak Hoogbouwflats casus 1 KRIMP Rijk 1,500 0 0 1,500

Aanpak regionale woonvisie 2015-2016 Gemeenten 0 1 0 -1

Wonen & Zorg Gemeenten -4 5 10 1

Sloop/transformatie fonds Gemeenten 8 0 90 98

Programmatische aanpak particulier bezit DU Rijk 850 0 850 1,700

Uitvoeringsprogramma Regionale Woonvisie Gemeenten 81 18 9 72

UIA Housing Gemeenten 31 0 0 31

Woonmonitor Parkstad Gemeenten Gemeenten 4 42 45 7

intergrale monitoring wijken(parkstad Breed) Gemeenten 0 14 90 76

Verzekeringsmodel voor woningbouwplannen Gemeenten 5 5 17 17

Actieplan Wonen Zuid-Limburg Gemeenten 0 15 25 10

Arrangement plancapaciteit projectontwikkelaars Gemeenten 25 0 0 25

Strategische Samenwerkings-agenda Gemeenten 15 10 20 25

Renovatiemakelaar Gemeenten 21 9 0 12

Actualisering tranformatieopgave Gemeenten 2 0 0 2

Designing for Kerkrade West Gemeenten 30 30 0 0

Woningmarktprogrammering Gemeenten 37 8 0 29

Opstellen wensportefeuille/Str.voorraadbeheer Soc. huur/part. huur,koop Gemeenten 0 0 30 30

Super Circular Gemeenten 0 30 47 17

Map Gallery Integrale wijkmonitor wonen (en zorg) Provincie Limburg 0 0 40 40

Project UIA Superlocal Gemeenten 4 6 2 -1

RWTH Gemeenten 15 0 0 15

Projecten Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering 2,679 201 1,275 3,753
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Aanpak regionale Woonvisie 2015-2016 € 1 (€ 0,-) 

Het project aanpak regionale woonvisie 2015-2016 is in 2017 afgesloten. Het eindsaldo van het project (€ 31) is in 2017 overgeheveld naar het project Uitvoeringsprogramma 

regionale woonvisie. In 2018 zijn er nog voor € 1,- kosten gemaakt voor publicatie. 

 

Visie Wonen & Zorg  € 1  ( € 4) 

In 2018 zijn € 5 overgeheveld van uit het afgesloten project bestuursconferentie wonen en zorg. Voor 2018 dreigde er een overschrijding van € 4. Het budget is aangevuld met een 

restant van transformatie wijkaanpak dat gerelateerd was aan welzijn. Er was in 2018 geen overschrijding 

 

Sloop- en transformatiefonds  € 98 (€  € 8) 

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. Deze reserve valt onder de 

bevoegdheid van de bestuurscommissie.  

 

Programmatische Aanpak Particulier Bezit  € 1.700 ( € 850) 
Vanuit de tranche 2017 en de daaropvolgende tranches (periode 2018 – 2020) van de decentralisatie uitkering bevolkingsdaling wordt jaarlijks een bedrag van € 850 vrijgemaakt 

voor het project Aanpak particulier bezit. De middelen worden door de bestuurscommissie Wonen en Herstructurering ingezet voor aanpak particulier bezit in het kader van de 

regiodeal. 

Uitvoeringsprogramma regionale woonvisie  € 72 ( € 81) 

Als vervolg op de vaststelling van de regionale woonvisie in 2017 is een uitvoeringsprogramma regionale woonvisie opgesteld. Hiervoor is in 2017 een werkbudget van de 

bestuurscommissie in 2017 € 50 vrijgemaakt, aangevuld met € 31 van het afgesloten project aanpak regionale woonvisie. In 2018 zijn op dit project kosten van juridisch advies op 

programmeringsvraagstukken geboekt en de kosten van de regionale samenwerkingsagenda 
 

UIA Housing  € 31 (€ 31) 

De bestuurscommissie heeft in 2017 een bedrag van € 40 vrijgemaakt om een Europese subsidieaanvraag voor het regionale programmatische aanpak Particulier Bezit in kader van 

de Urban Innovative Actions call ‘Housing’ voor te bereiden. Hiervan is in 2017 een bedrag van € 9 besteed. Het project is in 2018 geparkeerd vanwege de overweging, dat het 

traject UIA Housing het traject van de Regiodeal negatief zou kunnen beïnvloeden. 

Woonmonitor Parkstad Gemeenten  € 7 ( € 4) 

Uit 2017 resteerde een bedrag van € 4. In het Jaarplan 2018 is € 30 vrijgemaakt. Er is opdracht gegeven voor Leegstandsonderzoek en voor de Woonmonitor 2017 voor de Parkstad 

gemeenten. Het leegstandsonderzoek ad € 15 heeft in opdracht van Parkstad plaatsgevonden, maar was in naam van en werd bekostigd door de samenwerkende gemeenten Zuid 

Limburg en de Provincie. Dekking hiervoor zat in het uitvoeringsprogramma Wonen Zuid Limburg, waarvan de middelen centraal beheerd worden binnen de provincie en waarvoor 

Parkstad een bijdrage reeds in 2016 heeft gedaan. Er is daarnaast een bedrag van € 27 beschikbaar gesteld voor de Woonmonitor 2018  uit het werkbudget m.b.t. 

woningmarktmonitor. Per 31 december 2018 is de resterende dekking van het project  € 7. In 2017 zijn de kosten en opbrengsten binnen het project in evenwicht. 

 

Integrale monitor wijken  € 76 (€ 0) 

Dit project is in 2018 aangemaakt. Het betreft een integrale monitor die vanuit de verschillende clusters kan worden aangeboord voor het opzetten van een integraal data- en 

monitoringsysteem. In 2018 heeft voor € 14 onderzoek plaatsgevonden naar kwetsbaar particulier vastgoed en opgeleverd in een GIS-systeem. Daarnaast heeft in 2018 onderzoek 

plaatsgevonden naar diverse aanvullende bronnen en wordt onderzocht hoe deze data bij elkaar te brengen zijn. Dit is kostenneutraal gebeurd. In 2019 zullen hiervoor wel middelen 

worden aangesproken. 
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Verzekeringsmodel voor woningbouwplannen  € 17 ( € 5) 

Het beginsaldo in 2018 was € 5. Aan het project verzekeringsmodel voor woningbouwplannen is in 2018 € 17 toegevoegd vanuit andere posten. In 2018 is de post voor € 5 

aangesproken voor een juridisch advies inzake woningbouwplannen.  

 

Actieplan Wonen Zuid-Limburg  € 10 (€  0) 

In 2017 is een bijdrage verleend aan de provincie Limburg van € 10. In 2018 zijn de werkzaamheden in Zuid Limburg doorgegaan en is een budget van € 10 vrijgemaakt voor het 

actieplan/regiodeal Zuid. In 2018 heeft er voor € 15 een leegstandsonderzoek door E’til plaatsgevonden namens het BO Wonen Zuid Limburg in opdracht van Parkstad, maar dus 

t.l.v. de gezamenlijke pot van gemeenten en provincie. Daarnaast heeft er voor € 0,34 drukwerk plaatsgevonden. De eindbalans komt daarmee in 2018 op  € 10. 

 

Arrangement plancapaciteit projectontwikkelaars  € 25 (  € 25) 

Het project Arrangement plancapaciteit projectontwikkelaars is in 2018 niet aangeboord. Hiervoor was namelijk eerst de actualisatie van de regionale woningmarktprogrammering 

noodzakelijk. Deze was in 2018 nog niet vastgesteld. 

 

Strategische Samenwerkingsagenda Regionale Prestatie afspraken  € 25 ( € 15) 

Dit project richt zich op het opstellen van regionale samenwerkingsafspraken in samenwerking met huurdersbelangenorganisaties en woningcorporaties. Doelstelling is om een 

samenwerkingsmodus te vinden om samen met de woningcorporaties en de huurdersbelangenorganisaties de Regionale Prestatieafspraken uit te voeren. Hiervoor is € 15 

beschikbaar gesteld door de bestuurscommissie. Begin 2018 zijn de eerste prestatieafspraken opgeleverd. Dit is onder begeleiding van een externe partij gebeurd voor € 10. 

Vervolgens zijn in de tweede helft van 2018 weer activiteiten opgestart voor de doorontwikkeling. Hiervoor is een bedrag van € 20 opgenomen. Een deel van deze opdracht wordt 

afgerond in 2019. 2/3 van de kosten drukken op 2018. Met de corporaties is afgesproken de kosten te delen. Verrekening hiervan vindt plaats in 2019 omdat de werkzaamheden 

nog niet helemaal waren afgerond in 2018. 

 

Renovatie makelaar  € 12 ( € 21)  

Dit is een gezamenlijk project van Parkstad en IBA. Het initiatief is van het ROW. Het doel is om via een renovatiemakelaar een impuls te geven aan het onderhoud van het 

particulier woningbezit. Vanuit Parkstad is € 10 beschikbaar gesteld. IBA en ROW dragen ook ieder € 10 bij. Het budget was daarmee € 30. Waarvan in 2017 € 8,8 is besteed en € 9,4 

in 2018. Het project loopt nog steeds.   

 

Actualisering transformatie opgave  € 2 ( € 2) 

Elke 2 jaar wordt de transformatieopgave geactualiseerd. Bij de actualisering worden de nieuwste prognosecijfers gebruikt. De actualisatie heeft in 2017 plaatsgevonden. Het 

resterende budget is overgeheveld naar 2018 en wordt gereserveerd voor de actualisatie in 2019. 

 

Designing for Kerkrade West  € 0 ( € 30) 
De bestuurscommissie heeft in 2017 een bedrag van € 30 beschikbaar gesteld voor (re)CYCLE Parkstad Limburg: Designing for Kerkrade-West voor het ontwikkelen van strategieën 
voor de transformatie van de openbare ruimte tot multifunctionele ruimte voor sociale en culturele interactie middels. Uitvoerende partij is Zuyd Hogeschool. De bijdrage is in 2018 
betaald. Betrokkenheid van Parkstad bij het project is afgerond. 

 

Woningmarktprogrammering  € 29 (€ 37) 
Elke 4 á 5 jaar moet de regionale woningmarktprogrammering geactualiseerd worden. Dit gebeurt door een extern adviesbureau. De bestuurscommissie had hiervoor een bedrag 

beschikbaar van € 40. In 2017 zijn hiervan reeds € 3 benut. De werkzaamheden lopen door in 2019 t.b.v. oplevering van de programmering in de bestuurscommissie van maart 2019. 

In 2018 zijn € 8 ingeboekt aan kosten. De restantkosten worden door het bureau in 2019 in rekening gebracht. 
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Opstellen wensportefeuille  €-30 (€ 0)  

In de bestuurscommissie van december 2018 is besloten een bedrag van € 30 beschikbaar te stellen voor het onderzoek naar de kwetsbare koopwoningvoorraad. De kosten 

hiervoor zijn in 2018 nog niet in rekening gebracht.  

 
Super Circular  € 0 (€ 17)/ UIA Super Local  € 1 ( € 3)   
Parkstad participeert bij Superlocal in het kader van het Europees subsidietraject (Urban Innovative Actions, 2nd call: Circular Economy). Daarmee streeft Parkstad Europese 
ondersteuning en erkenning na voor een innovatieve aanpak, die mits succesvol tevens kan worden opgeschaald naar de business cases in het kader van Aanpak Particulier Bezit. 
Behalve de gemeente Kerkrade (hoofdaanvrager), zijn vanuit deze optiek (ter bekrachtiging richting Brussel) tevens de gemeenten Landgraaf en Brunssum betrokken. In 2017 zijn 
voorbereidingskosten gemaakt en is door de bestuurscommissie € 10  vrijgemaakt. De overige participanten droegen € 24 bij. De aanvraag is in 2017 gehonoreerd waardoor het 
project UIA Super Local is afgerond en vervolgens is overgegaan in een uitvoeringstraject onder de naam Super Circular met een doorlooptijd tot 2021. Het Dagelijks bestuurd heeft 
jaarlijks (3 x € 33,7) een bijdrage in de kosten toegezegd voor het niet door de subsidie afgedekte deel van € 33 jaarlijks. Dit betreft werkzaamheden in het kader van de 
workpackages waarbij Parkstad specifieke taken heeft gekregen, die voor 20% niet gedekt zijn door de subsidie.  
In 2018 heeft Parkstad op verzoek van BZK met het project en de partners deelgenomen aan de Innovation Expo. Een 2-jaarlijks internationaal congres. Hiervoor zijn voor € 13 aan 
kosten gemaakt. De kosten worden gedeeld door partijen en deels gedekt door UIA.  

 

Mapgallery Integrale wijkmonitor wonen (en zorg)  € 40 (€  0) 

In 2018 is een aanvraag voor € 40 bij de provincie gedaan voor het ontsluiten en analyseren van wonen en zorg data. De middelen zijn beschikt en verstrekt. De uitvoering maakt 

deel uit van de afspraken in het kader van de regionale samenwerkingsafspraken waarbij gezamenlijk met corporaties, regio en gemeenten een integraal datasysteem ontwikkeld 

wordt. Dit vindt in 2019 plaats. 
 

RWTH  € 15 (  € 15) 

Het project RWTH is in 2017 uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kerkrade. Op het project zijn de overlopende kosten uit 2016 geboekt.  
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Samenwerking RCE  € 43 (  € 50) 
Het project Samenwerking RCE beoogt in samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed de ontwikkeling van gebiedsgebonden herbestemming van Cultureel erfgoed te 
stimuleren. In 2018 is opdracht gegeven voor het ontwikkelen van een communicatiestrategie. 
 
 
 

Projecten Bestuurscommissie Economie en Toerisme Bijdrage 31/12/2017 Verminderingen Vermeerdering Eindbalans

Samenwerking RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) Gemeenten 50 7 0 42

Festival van de Toekomst Gemeenten 1 6 5 0

Detailhandel / Retailstructuurvisie Gemeenten 4 13 21 11

Economisch Profiel 0 0 0 0

Uitvoeringsprogramma retail Gemeenten 157 136 0 21

Promotie & Acquisitie Gemeenten 19 104 108 23

Externe Adviezen (Herstructurering BTM Advies op hoofdlijnen) Gemeenten 21 7 0 14

DIPL (Dit is Parkstad Limburg) Gemeenten 0 0 0 0

Uitvoeringsplan Toerisme Gemeenten 0 5 34 29

Nacht der Unternehmen Gemeenten 15 0 0 15

Vrije Ruimte Secretaris BC Economie Gemeenten 0 0 0 0

Monitoring Gemeenten 25 19 14 20

WTTC Gemeenten 16 0 0 16

Intergemeentelijke Structuurvisie Ruimt Econ. Zuid-Limburg Gemeenten 0 5 5 0

Uitvoering dossier supermarkten Gemeenten 4 4 0 0

Actualisatie toerisme beleid innovatieplatform 0 0 0 0

Bedrijventerreinen visie en programma Gemeenten 9 15 31 24

Platform Gemeenten 27 5 6 28

Streetwise Gemeenten 38 194 208 53

Charette Parkstad 0 0 0 0

Projectleiding Leisurering Gemeenten 30 44 14 0

Waardenplatform identiteit 0 12 12 0

Etalage GaiaZoo 0 0 0 0

Visie VTE zuid Limburg Gemeenten 33 34 10 9

Kosten Bouwberg 1 1 0 0

Bestuursconferentie Detailhandel 0 0 0 0

Projecten Bestuurscommissie Economie en Toerisme 447 610 469 306
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Festival van de Toekomst € 0 ( € 1) 
Het Festival van de Toekomst is in 2018 financieel afgesloten. Het restantbudget is geboekt op het project ‘Platform’.   
 
Detailhandel/ Retailstructuurvisie  € 12 (  € 4) 
Door de Bestuurscommissie Economie & Toerisme is in 2018 een budget van € 10 beschikbaar gesteld in het Jaarplan 2018, tevens is het restbudget van het project ‘Uitvoering 
dossier supermarkten’ toegevoegd. De kosten voor dit project komen voor rekening van onderzoeks- en adviesvragen voor SVREZL casuïstiek.  
 
Uitvoeringsprogramma Retail  € 21 / ( € 157) 
In januari 2017 is gestart met een proces om te komen tot een Uitvoeringsprogramma Retail. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met de provincie Limburg. De Provincie en 
Parkstad participeren beiden voor een bedrag van € 120. In het Uitvoeringsprogramma Retail staan twee pijlers centraal staan. Enerzijds wordt ingezet op de versterking van de in 
de SVREZL aangewezen winkelclusters in de regio. Anderzijds wordt onderzocht waar en hoe overtollige “dode” winkelmeters kunnen worden gesaneerd. Het project loopt door tot 
en met 1 juli 2019, na een verlenging eind 2018.  
 
 
Promotie & Acquisitie  € 22 (  € 16) 
Het project Promotie & Acquisitie is een doorlopend project. De belangrijkste activiteiten binnen dit project zijn de deelname aan Provada en ExpoReal. Vanuit Parkstad is in 2018  
€ 35 bijgedragen.  Daarnaast wordt jaarlijks bijgedragen aan de Dag van het MKB in Parkstad (€ 5). 
 
Externe Adviezen  € 14  ( € 21) 
Binnen het project worden de kosten verantwoord van externe adviezen voor specifieke onderwerpen binnen het beleidsveld van de bestuurscommissie. In 2018 is met € 7 voor 
1/3e deel bijgedragen aan de juridische advisering voor de casus Euregioweg. 
 
Uitvoeringsplan Toerisme  € 29 (€ 0) 
In 2018 is een bedrag van € 20 beschikbaar gesteld door de bestuurscommissie. Tevens is vanuit de ‘Regionale Initiatieven – Uitvoeringsprogramma Toerisme € 9 toegevoegd voor 
ruimtelijke visualisatie van de toeristisch-recreatieve versterking van het landschap in Parkstad. 
 
Nacht der Unternehmen  € 15 ( € 15) 
Voor het project Nacht der Unternehmen zijn geen activiteiten ondernomen in 2017.  
 
Monitoring  € 20 (  € 25) 
Monitoring is een permanente activiteit. In 2018 is geen additioneel budget beschikbaar gesteld. In 2018 zijn de kosten voor Locatus hieruit gedekt.  
 
WTTC  € 16 ( € 16) 
Dit project is afgerond. Het restantbudget (€ 16) is ingezet voor de Publieksmanifestatie Leisurering.  
 
Intergemeentelijke Structuurvisie Ruimte  Econ. Zuid-Limburg € 0  (€ 0) 
Voor onderzoeks- en adviesvragen voor SVREZL casuïstiek is € 5 beschikbaar gesteld, dit is financieel gedekt via een aanvulling uit het project ‘Detailhandel / Retailstructuurvisie’.  
 
Uitvoering dossier supermarkten  € 0  ( € 4) 
Het restantbudget is omgeboekt naar ‘Detailhandel / Retailstructuurvisie’.  
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Actualisatie toerisme beleid innovatieplatform € 0 (€  0) 
Dit project is in 2018 financieel afgerond.   
 
Bedrijventerreinen visie en programma  € 25 (  € 9) 
In 2018 zijn de onderliggende opgaven voor de op te stellen bedrijventerreinenvisie opgesteld en is opdracht gegeven voor het opstellen van de bedrijventerreinenvisie. De 
bestuurscommissie had hier in 2018 € 30 voor beschikbaar gesteld, aangevuld met een restantbedrag van € 1 van het project ‘Herstructurering Bouwberg’.   
 
Platform  € 28 (  € 27) 
Het restantbedrag van het Festival van de Toekomst van € 6 is aan dit project toegevoegd. Ook is een bijdrage van € 5 geleverd aan het project ‘Dear Euregio’.  
 
Streetwise   € 53 ( € 38) 
Binnen dit project zijn tijdelijk tot 1 juni 2020 2 mensen (2 x 0,8 fte) aangesteld. De financiering wordt bij elkaar gebracht door de deelnemende gemeenten, waarbij Parkstad (i.c. de 
bestuurscommissie) in 2018 € 20 heeft bijgedragen. 
 
 
Projectleiding Leisurering  € 0 (  € 30) 
Binnen dit project zijn € 16 aan kosten verantwoord voor projectleiding van de Leisurering. Een aantal correctieboekingen zorgt voor de overige kosten. 
 
Waardenplatform identiteit € 0 / (€ 0) 
De cofinanciering van IBA Parkstad (€ 12) ontvangen en ingezet voor de uitwerking van de toeristische identiteit. Dit project is in 2018 afgerond. 
 
Visie VTE Zuid-Limburg  € 9 ( € 33) 
Binnen dit project wordt samen met de Zuid-Limburgse gemeenten gewerkt aan een visie vrijetijdseconomie Zuid-Limburg. Vanuit Parkstad is een bedrag van € 33 bijgedragen. Door 
de bestuurscommissie in nog € 10 beschikbaar gesteld voor dit project in het Jaarplan 2018. 
 
en het resterende saldo is vrijgevallen binnen het werkbudget van de bestuurscommissie. 
 

 
 

Bouwberg  € 0 ( € 1) 

Dit project is afgerond en zal in 2018 financieel worden afgesloten.  

 

 

 

 

Projecten Regiofonds Bijdrage 31/12/2017 Verminderingen Vermeerdering Eindbalans

Bouwberg 1 1 0 0

BIHTS Provincie 1,600 4 0 1,596

Nieuwe Energie Provincie 22 15 0 8

Projecten Regiofonds 1,623 20 0 1,603



28  

 

BIHTS  € 1.596 (  € 1.600) 

Het totale budget voor het project Building Integrated High Tech Systems (BIHTS) bedraagt € 8.000. In 2012 is een bedrag toegekend van € 5.800 aan Zuyd Hogeschool en Stichting 

BIHTS/S-Built. Een bedrag van € 2.200 is beschikbaar voor de voucherregeling. Provincie en Parkstad dragen ieder € 4.000 bij aan het project.  

In 2017 is het project afgesloten en in 2018 is aan de provincie een verzoek gestuurd tot vaststelling. Tevens is verzocht het restant van de beschikking van de provincie ter 

beschikking te (blijven) stellen voor een verdere doorontwikkeling van de voucherregeling met betrekking tot de elementen inzet, looptijd en subsidiebedrag. Nadat uitsluitsel is 

ontvangen van de provincie zal een besluit worden genomen over de wijze waarop Parkstad verder met dit project zal omgaan.   

 

Nieuwe energie  € 7  ( € 22) 

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  € 22 per 31 december 2017 is de resterende dekking van het project. 

In 2017 is het onderdeel “energietuin Continium” afgerond en in 2018 de onderdelen “Modlar testwoningen” en de “Duurzaamheidswinkel”. Naar verwachting wordt het laatste 

onderdeel “energieneutrale verlichting” in 2019 afgerond, waardoor dit project in 2019 in zijn geheel financieel kan worden afgewikkeld. 

 

 
 

 

 

Projecten Dagelijks Bestuur / Projecten DU-Bevolkingsdaling Bijdrage 31/12/2017 Verminderingen Vermeerdering Eindbalans

Leisure-Ring Rijk 26 18 34 42

Spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf Rijk 980 181 259 1,058

Aureliushof Heerlen Rijk 450 0 0 450

Fietsverbinding Simpelveld-Aken Rijk 213 0 0 213

Bedrijventerrein Oostflank Brunssum Rijk 400 0 0 400

Revialisering Winkelgebied Nuth Rijk 350 0 0 350

Ransdaal Toekomstbestendig Rijk 137 0 0 137

Slot Schaesberg Rijk 0 0 200 200

Leisure Lane Rijk 0 0 600 600

Integraal dorpontwikkelingsplan Bocholtz Rijk 0 0 500 500

Verwoeste Kasteel etzenrade Rijk 0 0 150 150

Regionale fietsverbinding van Geul naar Geleenbeekdal Rijk 0 0 150 150

herinrichting bedrijventerrein Willem Sophia Rijk 0 0 300 300

Regiodeal Gemeenten 83 571 859 371

DB besluit Organisatie op orde Gemeenten 0 0 469 469

Projecten Dagelijks Bestuur / Projecten DU-Bevolkingsdaling 2,639 771 3,521 5,389
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Projecten krimpgelden  
Bestuurs-
commissie 

Toegekend 
2016 

Toegekend 
2017 

Toegekend 
2018 

Totaal 
2018 

Besteed  
t/m 1-8-

2018 
Restant 

Aanpak hoogbouwflats W&H 1.500 0 0 1.500 0 1.500 

Project Aureliushof Heerlen W&H 0 450 0 450 0 450 

Aanpak particulier bezit W&H 100 0 0 100 100 0 

Programmatische aanpak particulier bezit W&H 0 850 850 1.700 0 1.700 

Spoorwegverdubbeling Heerlen-Landgraaf MOB 1.000 250 250 1.500 456 1.044 

Fietsverbinding Simpelveld-Aken MOB 0 213 0 213 0 213 

Leisurering E&T 300 0 0 300 250 50 

Leisure Lane E&T 0 0 600 600 0 600 

Bedrijventerrein. Oostflank Brunssum E&T 0 400 0 400 0 400 

Slot Schaesberg E&T 0 200 200 400 200 200 

Revitalisering winkelgebied Nuth E&T 0 350 0 350 0 350 

Ransdaal toekomstbestendig E&T 0 192 0 192 55 137 

Integraal dorpontwikkelingsplan (I-DOP) Bocholtz RUIMTE 0 0 500 500 0 500 

Verwoeste kasteel Etzenrade E&T 0 0 150 150 150 0 

Regionale fietsverbinding Geul naar Geleenbeekdal E&T 0 0 150 150 0 150 

Herinrichting bedrijventerrein Willem Sophia E&T 0 0 300 300 0 300 

Totaal    2.900 2.905 3.000 8.805 1.211 7.594 

 
Het verschil tussen de jaarlijks beschikbare middelen (€ 2.933) en het totaal bedrag dat is toegekend aan projecten wordt gestort in de reserve decentralisatie uitkering 
bevolkingsdaling.  
 
Voor de periode 2018 t/m 2020 is al besloten tot een toekenning van totaal € 3,3 miljoen:  

 Spoorwegverdubbeling Heerlen-Landgraaf € 750   (besluit 2016); 

 Programmatische aanpak particulier bezit € 2.550 (besluit 2017). 

 Herinrichting bedrijventerrein Willem Sophia € 300 (besluit 2018) (cofinanciering van betrokken partijen) 

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 

2018-2020. 
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In 2018 is een start gemaakt om tot een definitieve afrekening te komen met de provincie Limburg over voorgaande BDU jaren. Hierdoor zijn er correcties binnen het onderhanden 

werk (BDU) de vordering- en schuldposities uitgevoerd. Deze zijn gespecificeerd in de kolom “correcties binnen BDU”  

De BDU jaren 2012-2015 zijn samengevoegd omdat deze jaren in één beschikking zijn afgegeven en er geen onderscheid naar jaren kan worden gegeven. 

  

BDU 2011  € 11 ( € 0 ) 

Het betreft een 13-tal projecten op het gebied van regionale verkeersveiligheid, fietsroutes en gedragsbeïnvloeding. Deze projecten zullen in 2019 met de provincie Limburg worden 

afgewikkeld. 

 

BDU 2012-2015  € 1.393 ( € 3.334 ) 

In 2019 worden de projecten (34) op het gebied van regionale bereikbaarheid en regionale verkeersveiligheid in samenwerking met de desbetreffende gemeenten afgewikkeld met 

de provincie Limburg. De vermeerderingen hebben betrekking op betalingen aan gemeenten die projecten hebben afgerond. 

 

BDU 2016   € 1.225 ( € 1.401) 

Het betreffen 16 projecten waarvan het merendeel betrekking heeft op het uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid fiets. Ook deze projecten worden, voor zover afgerond, in 

samenwerking met de desbetreffende gemeenten ter afwikkeling aan de provincie Limburg voorgelegd. 

 

BDU 2017 € 804  ( €680) 

Deze post dient in samenhang te worden beschouwd met het onderwerp OV-Overstappunten. 

Omdat het een BDU geoormerkte subsidie betreft is de van de provincie Limburg ontvangen beschikking onder de BDU projecten verantwoord. 

 

BDU 2018 € 17 (€ 0)   

Omdat de BDU regeling inmiddels tot een einde is gekomen, is 2018 het laatste uitloopjaar. De vermeerderingen zijn dan ook beperkt tot een tweetal projecten zijnde, 

gedragsbeïnvloeding en één project vanuit het uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid fiets. 

 

Projecten  BDU Bijdrage 31/12/2017 Verminderingen Vermeerdering Eindbalans

BDU 2011 Provincie 0 2,067 2,078 11

BDU 2012 Provincie -679 68 747 0

BDU 2013 Provincie 2,280 2,875 595 0

BDU 2014 Provincie -820 1,424 2,244 0

BDU 2012/ 2015 Provincie 2,553 5,248 4,087 1,393

BDU 2016 Provincie 1,401 467 290 1,225

BDU 2017 Provincie 680 54 179 805

BDU 2018 Provincie 0 165 148 -17

Bewegwijzeringsplan BDU 2016 Provincie 4 63 59 0

OV overstappunten BDU 2017 Provincie -41 143 184 0

Projecten  BDU 5,379 12,573 10,612 3,417
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Bewegwijzeringsplan  € 0  ( € 4) 

Doordat de oplevering van de nieuwe buitenring in de planning vertraagd is geworden, zal de uitvoering van het project bewegwijzering in 2019 plaatsvinden. Hierdoor hebben er in 

2018 geen mutaties plaatsgevonden op dit project. Dit project behoort tot het BDU jaar 2016 en is als zodanig onder BDU 2016 verantwoord. 

 

OV overstappunten   € 0 (€ 41) 

De projecten vallend onder OV-overstappunten hebben in 2018 uitstel ondervonden door vertraging in de planvorming. Hierdoor zal pas in 2019 een aanvang gemaakt kunnen 

worden met de uitvoering hiervan. Door nader overleg met de desbetreffende gemeenten zal meer duidelijkheid in de omvang en de invulling van de projecten in 2019 worden 

bereikt. De OV overstappunten behoren tot het BDU jaar 2017 en zijn verantwoord onder BDU 2017 

 

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. 

De BDU wordt jaarlijks verantwoord via de SISA.  

Omschrijving 31-12-2018 31-12-2017 

Subsidie Brede Doeluitkering 2011 Provincie 0 68 

Subsidie Brede Doeluitkering 2010 Provincie 0 164 

Subsidie Brede Doeluitkering 2009 Provincie 0 1 

Subsidie Brede Doeluitkering 2008 Provincie 0 35 

Totaal 0 268 

 

Daarnaast is via de Bank € 6 vooruit ontvangen voor dag van wonen (BC Wonen), dit evenement is voor 2019 gepland. De overige vooruit ontvangen bedragen bij GBRD zijn  € 1. 

Een bedrag van € 54 was van Provincie ontvangen in het begin fase van Businesscases Hoensbroek.  

 

Omschrijving 31-12-2018 

De dag van wonen BC Wonen 6 

Sub. Provincie Businesscases Hoensbroek 54 

Vooruit ontvangen GBRD 1 

Totaal 61 
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Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen € 67 (€ 296) 

 

Omschrijving 31-12-2018 31-12-2017 

Parkstad Bureau 67 296 

Tweede helft 1e tranche zonnepanelenproject administratie 2017 0 226 

Kennis Onderwijs Arbeidsmarkt 54 54 

Levensloopbestendige wijken 0 5 

Overige 13 11 

GBRD 0 0 

 Totaal 67 296 

 

In 2017 is de 2e tranche van het zonnepanelenproject 2017 gefactureerd aan de deelnemende gemeenten ad € 226. Het is in 2018 op project geboekt. 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 2019 worden afgewikkeld. Het saldo grootboek uit te zoeken posten is bij overige opgeteld. 

 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen  

In 2018 heeft de belastingdienst bevestigd dat Stadsregio Parkstad vrijgesteld is voor VPB. Nul aangifte voor 2016 en 2017 zijn in 2019 ingediend.  
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1.4 Rekening van lasten en baten 

 

Lasten programma’s

 Programma kerntaken 6.369 6.563 6.873 310 

 Programma flexibele schil 50 464 464 0 

Totale lasten programma’s 6.419 7.027 7.337 310 

Baten programma’s 

 Programma kerntaken 955 1.060 1.426 366 

 Programma flexibele schil 50 464 464 0 

Totale baten programma’s 1.005 1.524 1.890 366 

Exploitatieresultaat (=baten – lasten) programma’s -5.414 -5.503 -5.447 56 

Lasten divers: 

 Algemene dekkingsmiddelen

 Overhead 618 632 672 40 

 Vennootschapsbelasting

 Onvoorzien 

Totale lasten divers 618 632 672 40 

Baten divers

 Algemene dekkingsmiddelen 4.981 4.981 4.982 1 

 Overhead

 Vennootschapsbelasting

 Onvoorzien 

Totale baten divers 4.981 4.981 4.982 1 

Exploitatieresultaat (=baten – lasten) divers 4.363 4.349 4.310 -39 

Exploitatieresultaat (=baten – lasten) totaal -1.051 -1.154 -1.137 17 

Stortingen in reserves

 Reserve Ringwegen 400 400 400 0 

 Bestemming resultaat 2017 0 19 19 0 

Onttrekkingen aan reserves

 Reserve Ringwegen 149 149 149 0 

 Frictiereserve 330 394 394 0 

 Reserve werkbudgetten Algemeen Bestuur 113 113 113 0 

 Inzet programmareserve EFRO 859 859 859 0 

 Reserve DU 0 58 58 0 

Saldo stortingen en ontrekkingen aan reserves 1.051 1.154 1.154 0 

Begrotingsresultaat 0 0 17 17 

Omschrijving
Begroting  2018 na 

1e wijziging

Begroting 2018 na 

2e wijziging
Realisatie 2018 Verschil
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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 en baten van de programma’s worden beknopt toegelicht.  

 

Voor een uitgebreide inhoudelijke verantwoording van de programmalasten verwijzen we u naar hoofdstuk 2 tot en met 5 van het jaarverslag. 

 

Analyse afwijkingen tussen jaarrekening en begroting 

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

 

1. Kerntaken 

De lasten van het programma kerntaken zijn € 310 hoger dan begroot.  

 

De werkbudgetten van programma’s zijn € 366 hoger uitgevallen dan begroot in verband met financiering van projecten door derden. Dit heeft geen effect op het resultaat omdat 

zowel de baten als de lasten worden opgehoogd voor het zelfde bedrag. 

 

Het werkbudget van het Dagelijks Bestuur is € 49 hoger uitgekomen dan begroot. 

De kosten voor communicatie zijn achtergebleven in verband met langdurige ziekte van de communicatie adviseur. De kosten van de college regiodagen waren lager doordat de 

twee daagse college regiodag geen doorgang heeft gehad. De kosten voor lobby waren lager doordat er nog een verplichting uit voorgaande jaren is vrijgevallen (€ 14). Bij de 

resultaatbestemming zal worden voorgesteld om het resterende budget van het DB toe te voegen aan het werkbudget van 2019. In 2019 is een twee daagse college regiodag in 

Rotterdam gepland gepland en zijn er naar verwachting extra kosten voor een mogelijke wijziging van de GR en de Regiodeal. 

 

Tenslotte zijn de kosten voor de formatie € 7 lager uitgevallen dan verwacht. 

 

2. Flexibele schil 

Bij het programma flexibele schil zijn de baten en lasten uitgekomen zoals ingeschat na de tweede begrotingswijziging.  

 

3. Overhead 

De kosten voor overhead zijn € 40 hoger dan begroot. Dit is het saldo van hogere bedrijfsvoerings-kosten/frictiekosten van € 17 ten opzichte van het budget en hogere 

loonkosten (€ 23). 

De hogere bedrijfsvoeringskosten betreffen hogere kosten bij administratie en planning en control  

(€ 5) als gevolg van hogere licentiekosten voor het financieel pakket doordat er meer gebruikers zijn, onder andere in verband met de afwikkeling BDU, en een meerwerk 

factuur van de accountant naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole 2017. 

De overschrijding bij de eenmalige frictiekosten ad € 25 betreft vooral de inhuur van een externe medewerker om de BDU projecten af te wikkelen met de Provincie en 

Gemeenten in verband met langdurige ziekte van de eigen medewerker.  

De overige bedrijfsvoeringskosten kwamen lager uit dan begroot, onder andere als gevolg van een teruggave van teveel betaalde IPAP en een hogere doorbelasting aan 

projecten dan begroot. 

 

Per saldo zijn de totale loonkosten hoger dan de begroting omdat er een afkoopsom is opgenomen voor een medewerker die uit dienst is getreden. 
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4. Vennootschapsbelasting 

Op basis van een inventarisatie van activiteiten is geconcludeerd dat Parkstad niet vpb-plichtig is. Dit is inmiddels bevestigd door de belastingdienst.  

 

5. Onvoorzien 

In 2018 is geen beroep gedaan op de post onvoorziene uitgaven. 

 

6. Algemene dekkingsmiddelen 

De algemene dekkingsmiddelen zijn op begrotingsniveau uitgekomen. 
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Wet Normering Topinkomens (WNT) 

 

Volgens de Wet normering topinkomens dient de bezoldiging van topfunctionarissen te worden gepubliceerd.  

 

Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder (in 2018): 

 

Naam topfunctionaris Functie 

R. Krewinkel (Heerlen) lid DB/AB 

E. Roemer (Heerlen) lid DB/AB 

R. de Boer (Simpelveld) lid DB/AB 

D. Schmalschläger (Nuth) lid DB/AB 

O. Wolfs (Onderbanken) lid DB /AB 

R. Vlecken (Landgraaf) lid DB/AB 

J. Som (Kerkrade) lid DB/AB 

G. Leers (Brunssum) lid DB/AB 

W. Houben (Voerendaal) lid DB/AB 

N. Aarts (Heerlen) lid AB 

F. Simons (Heerlen) lid AB 

W. Schleijpen (Simpelveld) lid AB 

E. Slangen (Nut) lid AB 

R. Evers (Onderbanken) lid AB 

J. Timmermans (Onderbanken) lid AB 

D. Schneider (Kerkrade) lid AB 

B. Bejas (Kerkrade) lid AB 

R. Lucassen (Landgraaf) lid AB 

J. Palmen (Brunssum) lid AB 

P. Thomas (Voerendaal) lid AB 

 

De functie van bestuurslid is onbezoldigd. 
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Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking: 

 

Bedragen in € x 1 2018 2017 

Naam topfunctionaris P.M. Bertholet P.M. Bertholet 
Functiegegevens Secretaris / Directeur Secretaris / Directeur 
Aanvang en einde functievervulling boekjaar 01-01 / 31-12 01-01 / 31-12 
Deeltijdfactor in fte 1 1 
(Fictieve) Dienstbetrekking Ja Ja 
      
Bezoldiging     
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 115.120,98 137.690,00 
Beloningen belastbaar op termijn 17.999,16 16.808,90 
Subtotaal 133.120,14 154.498,90 
      
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 189.000 181.000 
-/- Onverschuldigd bedrag  N.v.t. N.v.t. 
Totale bezoldiging 133.120,14 154.498,90 
      
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. 
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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 2018 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 2018 aan. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

IenW E27B Brede doeluitkering 

verkeer en vervoer (SiSa 

tussen medeoverheden)

Provinciale beschikking 

en/of verordening

Gemeenten en 

Gemeenschappelijke 

Regelingen

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Besteding (jaar T) ten laste van 

provinciale middelen

Overige bestedingen (jaar T) Correctie ten opzichte van tot 

jaar T verantwoorde 

bestedingen ten laste van 

provinciale middelen

Indien de correctie een 

vermeerdering van bestedingen 

betreft, mag het alleen gaan 

over nog niet eerder 

verantwoorde bestedingen

Correctie ten opzichte van tot 

jaar T verantwoorde overige 

bestedingen 

Indien de correctie een 

vermeerdering van 

bestedingen betreft, mag het 

alleen gaan over nog niet 

eerder verantwoorde 

bestedingen

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: E27B / 01 Indicatornummer: E27B / 02 Indicatornummer: E27B / 03 Indicatornummer: E27B / 04 Indicatornummer: E27B / 05

1 2017/19247 totale kosten te verantwoorden waarvan 150.000 subsidie bewegwijzering hoofdfietsroutenetwerk Parkst € 0 € 0 € 0 € 0 

2 2017/19251 totale kosten te verantwoorden waarvan 175.000 subsidiebenutting onderliggend wegennet Parkst € 13,254 € 13,254 € 19,826 € 19,826 

3 2017/57481 totale kosten te verantwoorden waarvan 100.000 subsidie herkenbaarheid alle haltes parkstad € 25,275 € 25,275 € 29,875 € 29,875 

4 2017/57468 totale kosten te verantwoorden waarvan 75.000 subsidie Externe projectcoordinatie Parkstad Overstapppunten € 0 € 0 € 0 € 0 

5 DOC201000163761 totale kosten te verantwoorden waarvan 500.000 subsidie Buitenring Parkstad € 0 € 0 € 2,900,000 € 2,900,000 

6 DOC201000163761 totale kosten te verantwoorden waarvan 90.000 subsidie progr verkeersveiligheidseducatie;gedragsbeinvloeding 2011 € 0 € 0 € 66,932 € 66,932 

7 2017/19246 totale kosten te verantwoorden waarvan 69.439,11 subsidie Gedragsbeinvloeding verkeersveiligheid 2016 € 0 € 0 € 60,385 € 60,385 

8 2017/81163 totale kosten te verantwoorden waarvan 67.616,52 subsidie Gedragsbeinvloeding verkeersveiligheid 2017 € 4,173 € 4,173 € 56,723 € 56,723 

9

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2018 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2019 

Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve besteding ten 

laste van provinciale middelen

tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming 

van de juistheid en volledigheid 

van de 

verantwoordingsinformatie

Cumulatieve overige 

bestedingen tot en met (jaar T)  

 

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming 

van de juistheid en volledigheid 

van de 

verantwoordingsinformatie

Toelichting 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

 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E27B/ 06 Indicatornummer: E27B / 07 Indicatornummer: E27B / 08 Indicatornummer: E27B / 09 Indicatornummer: E27B / 10

1 2017/19247 totale kosten te verantwoorden waarvan 150.000 subsidie bewegwijzering hoofdfietsroutenetwerk Parkst € 0 € 0 Ref. Parkststad/Gem.: P-BDU-2 Ja

2 2017/19251 totale kosten te verantwoorden waarvan 175.000 subsidiebenutting onderliggend wegennet Parkst € 33,080 € 33,080 Ref. Parkststad/Gem.: P-BDU-3 Nee

3 2017/57481 totale kosten te verantwoorden waarvan 100.000 subsidie herkenbaarheid alle haltes parkstad € 55,150 € 55,150 Ref. Parkststad/Gem.: P-OV-1 Ja

4 2017/57468 totale kosten te verantwoorden waarvan 75.000 subsidie Externe projectcoordinatie Parkstad Overstapppunten € 0 € 0 Ref. Parkststad/Gem.: P-OV-2 Nee

5 DOC201000163761 totale kosten te verantwoorden waarvan 500.000 subsidie Buitenring Parkstad € 2,900,000 € 2,900,000 Ref. Parkststad/Gem.: P-BDU-1 Ja

6 DOC201000163761 totale kosten te verantwoorden waarvan 90.000 subsidie progr verkeersveiligheidseducatie;gedragsbeinvloeding 2011 € 66,932 € 66,932 Ref. Parkststad/Gem.: P-GB-1 Ja

7 2017/19246 totale kosten te verantwoorden waarvan 69.439,11 subsidie Gedragsbeinvloeding verkeersveiligheid 2016 € 60,385 € 60,385 Ref. Parkststad/Gem.: P-GB-2 Ja

8 2017/81163 totale kosten te verantwoorden waarvan 67.616,52 subsidie Gedragsbeinvloeding verkeersveiligheid 2017 € 60,896 € 60,896 Ref. Parkststad/Gem.: P-GB-3 Ja
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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 2018, bestaand uit het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018 van de Stadsregio Parkstad Limburg vast te stellen. 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van 03 juli 2019.  
 
 
 
 
 
drs. P.M. Bertholet      mr. R. de Boer 
secretaris       plv. voorzitter 
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Bijlage 1                   Overzicht van baten en lasten, totaal en verdeeld naar taakvelden 

   

Totaal taakvelden (bedeagen * € 1.000) Begroting 2018 Realisatie 2018 

Lasten 7.659 8.009 

Baten 6.505 6.872 

      

Saldo -1.154 -1.137 

      

Stortingen in reserves 419 419 

Onttrekking aan reserves 1.573 1.573 

      

Begrotingsresultaat 0 17 

   

Taakveld 0.1 Bestuur Begroting 2018 Realisatie 2018 

Lasten 979 930 

Baten 98 98 

      

Saldo -881 -832 

   

Taakveld 0.4  Overhead Begroting 2018 Realisatie 2018 

Lasten 632 673 

Baten 464 464 

      

Saldo -168 -209 

   

Taakveld 0.10 Mutaties reserves Begroting 2018 Realisatie 2018 

Stortingen in reserves 419 419 

Onttrekking aan reserves 1.573 1.573 

      

Saldo 1.154 1.154 
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Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Begroting 2018 Realisatie 2018 

      

Lasten 1.402 1.604 

Baten 1.567 1.770 

      

Saldo 165 166 

   

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling Begroting 2018 Realisatie 2018 

Lasten 1.934 1.984 

Baten 1.826 1.887 

      

Saldo -108 -97 

   

Taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening Begroting 2018 Realisatie 2018 

Lasten 564 555 

Baten 501 481 

      

Saldo -63 -74 

   

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen Begroting 2018 Realisatie 2018 

Lasten 2.150 2.262 

Baten 2.050 2.172 

      

Saldo -100 -90 
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Bijlage 2  Lijst met afkortingen 
 
 

AG    Arbeitsgemeinschaft 

BAG   Basisregistraties Adressen en Gebouwen 

BBV   Besluit Begroting en Verantwoording 

BDU   Brede Doeluitkering 

BIHTS  Building Integrated High Tech Systems 

BNG   Bank Nederlandse Gemeenten 

BsGW  Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen 

BTM   Stichting Bedrijventerreinmanagement 

BTW   Belasting Toegevoegde Waarde 

BV    Besloten Vennootschap 

BZK    Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

DB    Deutsche Bahn 

EFRO  Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 

EIZT   Expertisecentrum voor innovatieve zorg en technologie 

EGTS  Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking 

EU    Europese unie 

EZ    Ministerie van Economische Zaken 

FIDO   Wet Financiering Decentrale Overheden 

GBRD  Gemeenschappelijke Belasting- en Registratie Dienst 

GEO   Geometrie 

GR    Gemeenschappelijke regeling 

IBA    Internationale Bau Ausstellung 

ICT    Informatie en communicatie technologie 

KOA   Kennis Onderwijs en Arbeidsmarkt 

KvK    Kamer van Koophandel 

LED    Limburg Economic Development 

MKB   Midden- en kleinbedrijf 

NEIMED  Nederlands Kennis Instituut Maatschappelijke Effecten      

                                Demografische Krimp 

NWW  Nature Wonder World 

OR    Ondernemingsraad 

PALET  Parkstad Limburg Energie Transitie 

PIOFA  Personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën en  

                                algemene zaken 

POL   Provinciaal Omgevingsplan Limburg 

PROVADA  Professionele Vastgoed Dagen 

 

PSL    Parkstad Limburg 

RCE   Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 

ROCK  Regions of Connected Knowledge 

ROW   Regionaal Overlegplatform Wonen 

RWTH  Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule 

SIS    Duurzame Bedrijventerreinen 

SiSa   Single information Single audit 

TIGER  Touristische Inwertsetzung der grenzüberschreitenden europäischen      

                                Region 

VNG   Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

VVV   Vereniging voor Vreemdelingenverkeer 

WNT   Wet Normering Topinkomens 

WOR   Wet op de Ondernemingsraden 

 

 


