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1. Algemeen

1.1. Inleiding
Middels vaststelling van de Perspectiefnota 2013 heeft uw raad in juni van dit jaar kennis genomen van
het begrotingsbeeld en beleidsmatig perspectief voor de jaren 2013-2016 en kaders gesteld voor het
opstellen van de programmabegroting 2013. In deze programmabegroting wordt voortgeborduurd op
het in het voorjaar geschetste financiële en inhoudelijke beleidskader en dit kader daar waar nodig
geactualiseerd. In die zin, dat nieuwe ontwikkelingen sedert de vaststelling van de perspectiefnota
worden beschreven, de voortgang in het proces en de (strategische) maatregelen om te komen tot de
noodzakelijke hervormingen worden geschetst en aanvullende bezuinigingsvoorstellen worden gedaan
om een sluitende begroting te kunnen presenteren.

De rode draad in alle inspanningen om de toekomst van onze gemeente vorm te geven is het zoeken
naar een nieuw evenwicht. Een balans tussen (fors teruglopende) inkomsten en uitgaven. En daarmee
het zoeken van een verantwoord evenwicht tussen ambities, organisatie en financiën. Maar ook een
nadere oriëntatie op de rol en positie van onze gemeente in de lokale samenleving en als gevolg daarvan
het zoeken van een balans tussen de terugtredende overheid (die meer overlaat aan de burger en het
maatschappelijk middenveld) en de optredende overheid (die actief anticipeert op belangrijke
maatschappelijke ontwikkelingen).

Het ingezette traject om te komen tot strategische heroriëntatie in combinatie met het doorvoeren van
bezuinigingen is complex. Er is sprake van een ingrijpend veranderingsproces, waarbij een groot aantal
interne maar vooral ook externe partijen betrokken is. We moeten niet alleen inspelen op de
bezuinigingsnoodzaak voor de korte termijn, maar ons ook focussen op een duurzame ontwikkeling van
onze gemeente op de (middel)lange termijn. Bovendien gaat het nu vooral om fundamentele
vraagstukken, die ingrijpende maatschappelijke gevolgen kunnen hebben.

De titel van deze programmabegroting, ‘kleur bekennen’, benadrukt de noodzaak, dat er hoe dan ook
keuzes gemaakt zullen moeten worden. In tijden van financiële krapte is het de uitdaging om richting te
bepalen en deze koers consequent te volgen. In het proces van ambitiebepaling staan vragen centraal
als: wat is wettelijk verplicht?, welke beleidsruimte hebben wij?, op welke terreinen zijn wij
autonoom?, welke focus brengen we aan? hoe willen wij ons profileren? Bij het maken van keuzes gaat
het nadrukkelijk ook om de vraag wat we niet meer of minder gaan doen. En in het verlengde hiervan
om de vraag of we het bestaande ambitieniveau kunnen handhaven door de uitvoering anders te
organiseren.
Al dit soort vragen hebben wij afgewogen bij het inventariseren van mogelijke bezuinigingen en
hebben uiteindelijk geleid tot de voorstellen, die in deze begroting zijn opgenomen. Het is nu aan uw
raad om hiermee in te stemmen dan wel (op onderdelen) alternatieve bezuinigingen aan te dragen.

Door het aanbieden van een sluitende (meerjaren)begroting lijkt de lucht op het eerste gezicht geklaard.
Desondanks blijven er donkere wolken boven onze gemeente hangen. Los van het voortduren van de
economische crisis op de (middel)lange termijn, is er nog steeds sprake van onzekerheid over de
gevolgen van het kabinetsbeleid. Zo is bijvoorbeeld onduidelijk of de Wet Hof en het
schatkistbankieren doorgaan en welke gevolgen deze wet heeft voor gemeenten. Maar ook is onzeker in
welke mate en op welke posten het nieuwe kabinet gaat bezuinigen en of en in welke vorm de eerder
geplande decentralisaties worden doorgevoerd. Verder wordt er gesproken over een korting op het
gemeentefonds.
Vooruitlopend op mogelijke tegenvallers is ons college derhalve, parallel aan genoemd
bezuinigingstraject, voortgegaan met de nadere vormgeving van de strategische bezuinigingslijnen om
daarmee niet alleen budgettaire ruimte te creëren, maar ook om sociaal-maatschappelijke hervormingen
te realiseren. Wij vragen uw raad om de in par. 1.3 beschreven beleidsrichtingen te onderschrijven,
zodat wij op de ingeslagen weg verder kunnen gaan.
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De beleidskeuzes van uw raad bepalen mede het profiel/ imago van onze gemeente en geven Brunssum
kleur. Alles willen en niet kiezen is onmogelijk in tijden van economische crisis en leidt bovendien niet
tot tevreden burgers, maar tot kleurloosheid. En daarin kan niemand zich herkennen.
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1.2. Ontwikkelingen ten opzichte van de perspectiefnota 2013.
Vanaf de vaststelling van de perspectiefnota tot nu hebben zich de volgende ontwikkelingen
voorgedaan, die van invloed zijn op het destijds vastgestelde begrotingsbeeld:

Doorrekening junicirculaire
In de junicirculaire zijn de uitkomsten van het Begrotingsakkoord 2013 verwerkt. Via de trap-op-trap-af
systematiek leidt dit voor 2013 e.v. tot lagere inkomsten inzake de Algemene uitkering.

Ontwikkelingen WSW/ Licom
-Niet doorgaan korting WSW
Als gevolg van het niet doorgaan van de WWNV vervalt de korting op de WSW maar vervalt ook de
herstructureringsfaciliteit. Vooralsnog heeft dit een voordelig effect op de gemeentelijke begroting.

WOZL
Hogere schapslasten WOZL conform begroting 2013
Vanaf 2012 worden de schapslasten WOZL niet meer in rekening gebracht bij de deelnemende
gemeenten maar verrekend met de rijksinkomsten via subsidiedifferentiatie bij Licom. Omdat de
rijksinkomsten door de recente ontwikkelingen niet meer toereikend zijn, komen de schapslasten
evenals in het verleden weer ten laste van de gemeenten.

Doorwerking CAO
In de perspectiefnota 2013 wordt uitgegaan van een stijging van de salarissen met 1,75%. Hiervan is
0,5% bedoeld voor autonome ontwikkelingen (periodieke verhogingen etc.) en dus 1,25% voor de
CAO-stijging. De recente CAO-stijging is echter 0,75% hoger dan geraamd. Daarnaast zijn ook de
werkgeverslasten (waaronder pensioenpremie) gestegen

Halvering dividend BNG (conform advies Provincie)
De BNG betaalt sinds 2011 in plaats van 50% van de winst nog maar 25% uit. Dit gebeurt in verband
met de noodzakelijke versterking van het eigen vermogen. Voor Brunssum houdt dit in dat € 121.000
minder dividend zal worden ontvangen.

Kapitaallasten veld BSV Limburgia
De raad heeft in 2008 een bedrag ad € 525.000 grondopbrengst van het voormalig onderste speelveld
van BSV Limburgia ingezet ter dekking van de accommodatieproblematiek (gemeenteblad 2008 nr.
79); dit zou worden voorgefinancierd vanuit het grondbedrijf gemeente Brunssum. Echter door de
stringentere controle op verslaggevingsvoorschriften (met name rondom de grondexploitaties) mag dit
niet op de door de raad vastgestelde wijze gebeuren. De verwerking conform de voorschriften leidt tot
een kapitaallast van € 49.000 totdat dit perceel daadwerkelijk is verkocht.

Abri’s
De abri’s zijn momenteel eigendom van JC Decaeaux. De gemeente ontvangt conform het huidige
contract hiervoor een vergoeding van € 8.000 per jaar. JC Decaeaux heeft dit contract echter beëindigd
en deze inkomsten komen dan ook te vervallen.

Taakstelling Schutterspark
Sinds jaar en dag is er een taakstelling ad € 100.000 voor het Schutterspark in de begroting opgenomen.
Deze was gebaseerd op een gehele privatisering van het park. Deze taakstelling is niet realistisch
gebleken. Vanaf 2013 is een realistische begroting voor het Schutterspark opgesteld en verwerkt in
deze begroting. De oude taakstelling komt daarmee te vervallen.
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Bijstelling begrotingsbeeld Perspectiefnota 2013

Ontwikkelingen 2013 2014 2015 2016
Stand volgens tabel blz. 10 Perspecitiefnota 2013 -317 775 834 1064

- doorrekening junicirculaire -742 -630 -508 -778

- doorrekening junicirculaire bijstelling 2011 met twk 0 0 0 0

- niet doorgaan korting WSW ten opzichte van eerder scenario 470 470 470 470

- schapslasten WOZL (conform begroting WOZL 2013) -80 -80 -80
- doorwerking CAO -210 -22 170 170
- halvering dividend BNG (conform advies Provincie) -121 -121 -121 -121
- kapitaallasten onder veld BSV-limburgia (agv jrrk 2011) -47 -47 -47 -47
- kosten abri's (beëindiging contract JC Deceaux in 2013) pm pm pm pm
- idem wegvallen huur inkomsten abri's beeindiging contract -8 -8 -8 -8
- Taakstelling Schutterspark -100 -100 -100 -100

Totaal -1075 237 610 570



Programmabegroting gemeente Brunssum 2013 Pagina 8

1.3. Strategische heroriëntatie in combinatie met nieuwe
bezuinigingen
In de perspectiefnota was reeds aangekondigd, dat ons college met het oog op teruglopende inkomsten
en het deels niet realiseren van ingeboekte besparingen aanvullende bezuinigingsvoorstellen zou
voorbereiden. Ook zouden wij aan de slag gaan met het vormgeven van de noodzakelijke
hervormingen. De nieuwe bezuinigingsronde komt bovenop de in 2011 ingezette bezuinigingsoperatie,
in het kader waarvan reeds voor een bedrag van 4.8 miljoen euro aan besparingen (inclusief een
personele bezuinigingstaakstelling van 1 miljoen euro) in de begroting is opgenomen.

Langs 3 lijnen is de zoektocht naar nieuwe bezuinigingen opgestart:
1. analyse onder- en overschrijdingen
2. organisatiebreed beoordelen van operationele bezuinigingsmogelijkheden
3. vorm geven van de door de raad vastgestelde strategische bezuinigingslijnen.

Ad. 1 analyse onder- en overschrijdingen
In dialoog tussen de budgethouders en het MT is over de hele linie op productniveau beoordeeld of op
het betreffende budget een structurele onder- of overschrijding aan de orde is. Het doel van dit traject
was om de ‘lucht uit de begroting te halen’. Dit gaat als volgt: een budgethouder heeft een X-budget,
maar geeft elk jaar maar 90% van dit budget uit. Vanaf het nieuwe jaar ontvangt hij nog maar slechts
90% van X-budget, daar waar hij in voorgaande jaren steeds het volledige budget ter beschikking had.
De 10 % budgetruimte valt terug naar de algemene middelen. Andersom is bij overschrijdingen, daar
waar dat gerechtvaardigd was, ook een correctie toegepast door (zoveel mogelijk) het budget te
verhogen. Per saldo heeft deze exercitie een structurele besparing van € 444.000 opgeleverd. De
consequentie hiervan is, dat de ‘manouvreerruimte’ binnen de organisatie om onvoorziene zaken
binnen de beschikbare budgetten op te lossen, aanmerkelijk is gereduceerd.

Ad 2. operationele bezuinigingen
Parallel aan de onder 1 genoemde analyse is in overleg tussen de beleids- en uitvoerende afdeling en de
portefeuillehouder per product beoordeeld of het een autonome taak dan wel een medebewindstaak
betreft, wat de beleidsruimte is, of het nog wel bijdraagt aan de hogere doelstelling, of met een lager
budget dezelfde ambitie kan worden gerealiseerd dan wel of het geschrapt kan worden zonder (te zeer)
afbreuk te doen aan de hoofdlijnen van beleid etc. Dit traject heeft uiteindelijk geleid tot het verlagen of
schrappen van budgetten met een totale bezuinigingsomvang van € 504.750 structureel plus € 300.000
incidenteel, dus in totaal € 804.750

Het betreft de volgende operationele bezuinigingsvoorstellen:

versobering stadskrant 30.000 (S)

Digitalisering Burgerjaarverslag 5.000 (S)

Minder onderzoek Rekenkamer 5.000 (S)

Verlaging kosten raadsvergadering (personeel van derden) 5.000 (S)

Bezuiniging personele kosten college van B en W 35.000 (S)

verlaging opleidingsbudget personeel 45.000 (S)

Onderbrengen kosten kwijtschelding in afvalstoffencompartiment 125.000(S)

Terugdraaien personeelsrisico WWnV 100.000(S)

Hogere kostendekkendheid leges Burgerzaken en omgevingsvergunning 12.000 (S)
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Beperken kosten verkeersveiligheid 20.000 (S)

Niet aanschaffen van electro- auto’s 7.500 (S)

Vermindering aantal kerstbomen 6.000 (S)

Herstraatwerkzaamheden 1 jaar uitstellen 150.000 (I)

Stopzetten jaarlijkse bijdrage aan Huis voor de Sport 1.500 (S)

Beëindigen jaarlijkse bijdrage aan provinciale regeling Vervoersproject Gehandicapten 1.500 (S)

Stopzetten jaarlijkse bijdrage aan Vereniging Sport en Gemeenten 1.500 (S)

Verminderen subsidies evenementen met 10% 10.000 (S)

Budget openbare speelplekken structureel verlagen. 5.000 (S)

5% bezuiniging op Vrijwilligerscentrale 2.750 (S)

Maatwerkaanpak Horizon en Buddyzorg 7.000 (S)

Beperken budget jongerenparticipatie 10.000 (S)

Opslag op marktrente spaarregeling ambtenaren verlagen van 2 naar 1 % en rente op
ontsparen handhaven op huidige niveau

25.000 (S)

Stoppen subsidie kledingbeurs 45.000 (S)

Lagere storting onderhoudsfonds gemeentelijke gebouwen 150.000 (I)

(S = structureel, I = incidenteel)

Ad 3. strategische bezuinigingslijnen
Uw raad heeft bij de vaststelling van de perspectiefnota besloten om bij het vormgeven van de
fundamentele hervormingen de volgende uitgangpunten te hanteren:

a. de strategische toekomstvisie Brunssum 2025 vormt de basis voor een integrale heroverweging
van bestaand beleid en (zo mogelijk) het treffen van beleidsreducerende maatregelen;

b. in het kader van (intergemeentelijke) samenwerking wordt bij de discussie over de toekomst
van Parkstad Limburg de hoogte van de jaarlijkse uitvoeringsbijdrage heroverwogen, het
onderzoek naar de mogelijkheden van een intensievere beleidsmatige en operationele
samenwerking met de gemeente Landgraaf in een bestuursopdracht uitgewerkt en op het
toekomstig beheer van de openbare ruimte en accommodaties een visie ontwikkeld, waarin de
zelfwerkzaamheid van burgers en verenigingen nadrukkelijk een plaats krijgt;

c. het beleid van open -eind regelingen (WWB, WSW, WMO, leerlingenvervoer en 3 transities
WWNV, AWBZ –begeleiding en jeugdzorg) wordt zodanig vorm gegeven, dat de limiet van de
uitgaven in beginsel ligt op het niveau van de jaarlijkse rijksbudgetten en dit beleid tegemoet
komt aan de behoefte aan ondersteuning bij de diverse doelgroepen;

d. met het oog op het zoveel mogelijk voorkomen van een algemene lastenverzwaring worden de
grondslagen voor belastingen, heffingen en subsidies en het kostendekkingspercentage van
gemeentelijke accommodaties (Brikke Oave, Bronspot, sportaccommodaties e.d.) met
toepassing van het profijtbeginsel zodanig aangepast, dat kosten meer worden toegerekend aan
de specifieke gebruiker c.q. vervuiler en anderzijds het huidige voorzieningenniveau niet
substantieel wordt aangetast;
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e. Het organisatieontwikkelingtraject wordt daadkrachtig voortgezet, zodat met de beschikbare
middelen maximale resultaten worden bereikt.

Ons college heeft de nadere uitwerking van de strategische bezuinigingslijnen vooral toegespitst op de
volgende majeure projecten, die naar verwachting niet alleen substantiële besparingen kunnen
opleveren, maar voor wat betreft de onderdelen 1 en 3 in sociaal-maatschappelijk opzicht tevens
ingrijpende positieve effecten kunnen hebben:

1. oprichting gemeentelijk re-integratiebedrijf

Een belangrijke lijn waarlangs gewerkt wordt aan beperking van de kosten van de open eindregelingen
(WWB, WSW, WMO, 3 Decentralisaties) is de oprichting van een gemeentelijk re-integratiebedrijf.
Daarmee wordt gedoeld op een doorontwikkeling van het Project Betere Buren (BB) naar een integrale
aanpak voor in principe alle gemeentelijke taken en de gehele gemeentelijke organisatie. Dat betekent
dat in principe alle werkzaamheden die door, in opdracht c.q. door tussenkomst van de gemeente
worden uitgevoerd in aanmerking komen voor een antwoord op de vraag of het gemeentelijk re-
integratiebedrijf in de realisering van die werkzaamheden geen rol kan en/of moet vervullen.

In de maand oktober is een projectvoorstel afgerond, waarmee die doorontwikkeling tot een gefaseerde
invulling moet gaan komen. Daar waar nu al veel ervaring is opgedaan met het werken met
doelgroepen, die behoren tot het aandachtsgebied van de bovengenoemde open eindregelingen wordt
daarop aangesloten. Te denken valt aan de werkzaamheden in het kader van de WMO en het beheer
van de openbare ruimte. Ook vindt op dit moment intensief overleg plaats met de provincie over de
verwerving van subsidie ten behoeve van dit project. Het uiteindelijke doel van deze aanpak is cliënten
van de WWB en WSW (in de toekomst wellicht onder één noemer) zo snel als mogelijk toe te leiden
naar een structurele baan. In afwachting van het slagen daarin ontvangen deze cliënten een uitkering en
met behoud van deze uitkering gaan ze aan de slag in het gemeentelijk re-integratiebedrijf. Zo worden
deze cliënten in afwachting van de verwerving van een structurele baan via deze vorm van re-integratie
ook beter voorbereid op een structurele baan en functioneert het gemeentelijk re-integratiebedrijf als
re-integratiebedrijf. Het mes snijdt zo aan meerdere kanten.

Nu al vervullen in het project Betere Buren (BB) mensen met behoud van een uitkering in het kader
van de WWB werkzaamheden op het gebied van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en
ten behoeve van de collectieve voorzieningen in het kader van de WMO. Het uiteindelijke doel
daarvan is dat deze mensen zo spoedig mogelijk (re-)integreren in een structurele functie waar dan
ook, zodat zij geen beroep meer hoeven te doen op een WWB-uitkering en dat de totale gemeentelijke
uitgaven in het kader van de WWB qua omvang structureel niet hoger en liefst nog lager zijn dan het
budget, dat de gemeente in het kader van de uitvoering van de WWB hiervoor van het Rijk ontvangt.
Nu nog is de focus alleen gericht op nieuwe mensen met een uitkering, maar in de toekomst zullen
hierbij ook de al bestaande en langdurig werklozen worden betrokken alsook de doelgroep van de
WSW. De integratie van beide regelingen (WSW en WWB) in één integrale regeling (WWNV) is qua
voorbereiding weliswaar gestaakt. Echter gemeentelijk gezien gaan wij ervan uit dat onze aanpak ten
aanzien van beide regelingen soulaas biedt om binnen de rijksbudgetten te opereren, al dan niet
geïntegreerd in één wettelijke regeling. Met nadruk wordt erop gewezen dat het gaat om werk dat thans
reeds wordt uitgevoerd en ook in de huidige budgetten zit. Met dit structurele werk is budget gemoeid
en naast het BB-aandeel in dit structurele werk, verrichten nog tal van andere organisaties samen met
de gemeente (via opdracht, subsidiëring, vergunningverlening, samenwerking etc.) werkzaamheden in
datzelfde structurele werk.

Nu nog vindt de uitvoering van het Project Betere Buren plaats binnen het LICOM. In onze gedachte
vindt deze manier van werken uiteindelijk in de meest verregaande vorm plaats binnen onze eigen
gemeentelijke organisatie al dan niet in samenwerking met andere ketenpartners en dan niet alleen
beperkt tot de WMO of het beheer van de openbare ruimte, maar op de lange termijn over de volle
breedte van alle gemeentelijke taken. Of anders gezegd: wij zijn, naast al datgene wat wij al doen, het
re-integratiebedrijf. Dit betekent dat wij al onze werkzaamheden voor een belangrijk deel ook moeten
gaan uitvoeren met medewerkers, die a priori geen deel uitmaken van de “vaste” formatie van de
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gemeentelijke organisatie, maar waar de inspanningen van de gemeentelijke organisatie juist gericht
zijn op de (re-)ïntegratie van die medewerkers in een structurele functie, waar dan ook. Dit vraagt op
alle fronten om een organisatiecultuur die aansluit bij dit re-integratiebedrijf.

Voordat wij zover zijn zal er in deze manier van werken geïnvesteerd moeten worden. Weliswaar
geloven wij erin met deze werkwijze uiteindelijk binnen de door het Rijk aan ons te verstrekken
budgetten van de WWB en de WSW en op termijn de WWNV uitvoering te kunnen geven aan de aan
ons op grond van deze wetten opgedragen taken, maar wij weten ook dat dit van ons vergt dat wij in de
ontwikkeling van deze werkwijze moeten gaan investeren! (Het “kosten gaan voor de baat”- principe.)
Enerzijds kunnen we wat dat betreft terugvallen op de budgetten die daarvoor in de WWB en de WSW
en op termijn de WWNV zijn bedoeld (bijv. het huidige Werkdeelbudget uit de WWB). Anderzijds
gaan wij er vanuit dat we voor dit project ook subsidie van de Provincie gaan verwerven; eerste
stappen daartoe zijn gezet, zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau. Naast deze subsidie zullen
wij, zeker bij de ontwikkeling van deze werkwijze, ook gebruik moeten kunnen maken van de
budgetten die bestemd zijn voor de uitvoering van de taken die in aanmerking komen voor deze
werkwijze. Dat betekent dat er permanent sprake zal zijn van een soort van spanningsveld tussen
enerzijds het binnen een bepaald budget uitvoering geven aan taken (tegen zo laag mogelijke kosten
streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit) en de anderzijds de kosten die gemoeid zijn met de
invoering en uitvoering van deze andere manier van werken. Aan de ene kant moeten we ons
doorontwikkelen naar een soort van mensontwikkelbedrijf en van de andere kant worden aan onze
organisatie steeds grotere eisen gesteld waar het betreft het binnen beperktere budgetten uitvoering
geven aan de ambities van de afzonderlijke beleidsvelden.

Bij de WMO bijvoorbeeld denken we met beperktere budgetten te kunnen blijven voorzien in de
behoeften van onze WMO-cliënten, door het accent te verschuiven van individuele voorzieningen naar
collectieve voorzieningen. Uit vorenstaande blijkt dat we ervan uitgaan dat wij een gedeelte van deze
besparing ook zullen moeten gebruiken om deze werkwijze op poten te zetten en uiteindelijk ook
draaiende te houden. Nog gecompliceerder wordt het als we alle overige met name sociaal-
maatschappelijke voordelen van deze aanpak in de afweging moeten betrekken en moeten
verduidelijken. Het is in de toekomst vooral van belang dit proces zeer nauwkeurig te monitoren en
daar waar nodig de aanpak bij te stellen. Naar schatting is met de uitvoering van collectieve diensten in
de WMO een budget gemoeid van ruim 1 miljoen euro. Als dit bedrag qua uitvoering van deze
diensten volledig is toe te wijzen aan Betere Buren is daarmee al voor een behoorlijke deel in de voor
deze werkwijze noodzakelijk omzet voorzien.

Wij gaan er overigens van uit dat deze werkwijze per 1 januari 2013 op onderdelen al zo wordt
ingevoerd. Met andere woorden: mensen die vanaf die datum een beroep doen op een uitkering in het
kader van de WWB gaan, als zij niet direct toegeleid kunnen worden naar structureel werk, met
behoud van uitkering aan de slag in het gemeentelijk re-integratiebedrijf. Met de opzet van een
dergelijk bedrijf zijn middelen gemoeid. Wij streven er naar om deze investeringskosten af te dekken
uit de eerder genoemde subsidie van de provincie, de tot nu toe voor de uitvoering van de hiervoor in
aanmerking komende werkzaamheden, gereserveerde budgetten en de budgetten voor re-integratie uit
het Werkdeel van de WWB en de WSW.

Wij zijn ervan overtuigd dat op termijn deze werkwijze naast de vele sociaal maatschappelijke
voordelen ook financieel gezien vruchten gaat afwerpen. Zo verwachten wij beter dan tot nu toe
uitvoering te geven aan onze taken binnen de daarvoor beschikbaar gestelde rijksbudgetten, maar ook
de kosten van onze overige uitvoeringstaken te beperken, zoals bijvoorbeeld de kosten van het beheer
van de openbare ruimte, de kosten van het accommodatiebeheer enz.

Daarnaast verwachten wij door deze aanpak, betrokken burgers zodanig voor te bereiden op
herintreding dat toekomstige tekorten op de arbeidsmarkt in positieve zin omgebogen kunnen worden
c.q. beperkt kunnen worden.

Wij gaan ervan uit dat in de Perspectiefnota 2014 meer concreet kan worden ingegaan op de naar onze
stellige overtuiging financieel gezien zeer positieve effecten van deze ontwikkeling op onze
(meerjaren) begroting.
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2. intergemeentelijke samenwerking
De evaluatie van het Pact van Parkstad is in volle gang. Eind 2012 zal een besluit vallen over de
toekomst van deze samenwerking. In dit kader en tegen de achtergrond van de mogelijke afschaffing
van de WGR+ regeling kiezen wij in navolging van Heerlen voor een afbouw van de jaarlijkse bijdrage
aan de uitvoeringsorganisatie. Voor 2014 betreft het een eenmalige verlaging van €85.000. Vanaf
2015 wordt de bijdrage structureel verlaagd met €180.000. Het fonds voor uitvoering van de
strategische agenda blijft (vooralsnog) ongemoeid. Eventuele verderstrekkende maatregelen met grotere
financiële gevolgen zullen afhangen van het resultaat van de evaluatie van het Pact van Parkstad
Limburg. Anderzijds zal in deze operatie ook nadrukkelijk gekeken moeten worden naar de belangen
die de gemeente Brunssum heeft bij een versterking van de samenwerking op regionaal niveau als het
gaat om de realisering van een aantal voor de Regio Parkstad Limburg, maar zeker ook voor de
gemeente Brunssum strategische projecten, zoals bijvoorbeeld de Oostflank, de Parkstadring en de
Businesscase Brunssum Centrum-Noord.
Gedeputeerde Staten van Limburg, de colleges van de acht Parkstadgemeenten en het Parkstadbestuur
hebben onlangs ingestemd met de intentieovereenkomst IBA Parkstad 2020. Daarin spreken de
overheden af dat zij komende maanden een samenwerkingsovereenkomst opstellen. Als deze
overeenkomst begin 2013 ondertekend wordt, is dat de definitieve ‘go’ voor een IBA. De overheden
die nu de eerste stap zetten, betrekken in de komende periode ook andere publieke én private partijen
bij de IBA. Een IBA (Internationale Bau Ausstellung) is een in Duitsland beproefd acht- tot tienjarig
ontwikkelingsprogramma voor steden en regio’s. Een IBA Parkstad kan een krachtige impuls geven aan
de transformatie die de regio is ingegaan: de herstructurering van het vastgoed en het versterken van de
economische structuur.
In de intentieovereenkomst spreken de tien overheden het streven uit om voor de IBA Parkstad een
gezamenlijke eigen bijdrage van minimaal € 45 miljoen bijeen te brengen. Ervaringen bij andere,
vergelijkbare IBA’s, leren dat het totale investeringsvolume tijdens een IBA groeit tot een veelvoud van
dat bedrag door de inzet en bijdragen van andere publieke en private IBA-partners.

De gesprekken die de afgelopen maanden tussen Landgraaf en Brunssum over verdergaande
samenwerking zijn gevoerd, hebben geleid tot een (voorlopige) opdracht tot onderzoek van 3 varianten:

1. netwerkorganisatie
2. ambtelijk gefuseerde organisatie
3. mix van beide met voor bepaalde gemeentelijke taken een netwerkconstructie en voor andere

een fusie van organisatieonderdelen.

Welke bezuinigingen deze varianten opleveren is nu niet exact aan te geven. In de uitwerking van de
vorengenoemde opdracht wordt dit wel duidelijk, in ieder geval voor wat betreft variant 2. Volgens een
eerste globaal onderzoek zou dit voor Landgraaf en Brunssum gezamenlijk een besparing van € 2
miljoen op termijn kunnen gaan opleveren. Bij variant 1 of variant 3 is dat moeilijker, omdat de mate
waarin die varianten concreet tot invulling komen vooraf niet echt te bepalen is.
Ook mogelijke samenwerking met andere partijen (gemeenten en andere derden), die in de uitvoering
van onze taken voordelen opleveren, gaan wij niet uit de weg.

Wij verwachten, dat bij de opstelling van de Perspectiefnota 2014 meer concreet op de (financiële)
effecten van de ontwikkelingen rond samenwerking kan worden ingegaan.

3. kostendekkendheid gemeentelijke accommodaties verhogen
Met een Startnotitie heeft uw raad opdracht gegeven tot het opstellen van een nota Voorzieningen- en
accommodatiebeleid. De strategische bezuinigingslijnen komen in deze nota enerzijds tot uiting in het
vaststellen van een ambitieniveau dat als referentie moet gelden voor het gewenste
voorzieningenniveau en de ruimtelijke spreiding hiervan over de wijken alsmede de wijze waarop de
voorzieningen geaccommodeerd dienen te worden, anderzijds door een doorlichting van exploitatie en
beheer van de accommodaties.
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Het gewenste voorzieningenniveau is in grote mate bepalend voor de uitgaven die de gemeente wenst
te doen op dit gebied. In de exploitatie is het “op afstand zetten” het uitgangspunt. Omdat dit in de
praktijk niet altijd mogelijk zal zijn, worden, gerelateerd aan het ambitieniveau, scenario’s beschreven
over de rol die de gemeente dan kan spelen in de exploitatie van accommodaties.

Mede op aanbeveling van de Rekenkamercommissie wordt in beheer en exploitatie nadrukkelijk
gekeken naar de kostendekkingsgraad van de accommodaties, waarbij zowel aan de inkomsten- als
uitgavenkant maatregelen voorgesteld kunnen worden. In het beheer zal de zelfwerkzaamheid van
verenigingen en burgers aan de orde komen, e.e.a. in relatie met belonen via de Subsidieverordening.
Ook worden de mogelijkheden onderzocht van het inzetten van WWB en WSW-ers in het beheer en
onderhoud van de accommodaties.

Gezien het grote maatschappelijke belang, worden belanghebbende partijen (zoals verenigingen,
exploitanten, Wijkteams, WMO-raad) betrokken bij het ontwikkelen van het voorzieningen- en
accommodatiebeleid. Rekening houdend met dit inspraaktraject, kan de nota in de tweede helft van
2013 aan de Raad aangeboden worden.

Of wij in staat zullen zijn om de effecten van deze ontwikkelingen al in de Perspectiefnota 2014 mee
te nemen weten wij op dit moment niet. Voor zover dat wel kan zullen wij dat ook doen.

Over de resterende onderdelen van de strategische bezuinigingslijnen kan het volgende worden
opgemerkt:

4. bezuinigingslijn ‘geen nieuw beleid meer tenzij’
a. strategische visie.
De toekomstvisie ‘Brunssum 2025’ zal in december 2012 aan uw raad worden aangeboden. Vervolgens
zal deze visie worden vertaald naar een transitieplan, waarin zal worden beoordeeld hoe het huidige
beleid zich verhoudt tot de uitgezette lijnen voor de toekomst en of op bepaalde terreinen
beleidsreductie mogelijk / wenselijk is.

b. beperken budget jongerenparticipatie
Vooruitlopend op een integrale beoordeling van beleidsreductie wordt het met het oog op de
ontgroening in onze gemeente en de bezuinigingsnoodzaak verantwoord geacht om het jeugdbeleid
primair te richten op zorgtaken en de activiteiten in het kader van jeugdparticipatie
(Jongerenpersbureau Connect, Wegwijsdag, Cash 4 Action en YoungXperience) te beperken. Gezien
het geringe beroep op de subsidieregeling Cash 4 Action wordt voorgesteld om deze m.i.v. 2013 te
laten vervallen. De resterende activiteiten kunnen blijven bestaan voor een lager budget. Hiermee kan
vanaf 2013 een structurele bezuiniging van € 10.000,- worden gerealiseerd.

5. bezuinigingslijn ‘beperken kosten open eindregelingen’
a. Wmo
'In lijn met het Wmo beleidsplan 2012 - 2015 wordt gewerkt aan het toepassen van maatwerk, het
inzetten op preventie en vroegsignalering in samenwerking met de maatschappelijke partners, het
stimuleren van de zelfredzaamheid en het realiseren en toepassen van algemene en collectieve
voorzieningen'. Denk bijv. aan een nieuwe aanbesteding ‘hulp bij het huishouden’ en aan het uitvoeren
van de pilot ‘scootmobielpool’.
Risico vanaf 2013 vormt echter de afbouw van de ZZP’s 1 t/m3 binnen de ABWZ. Gemeenten worden
vanaf 2013 verantwoordelijk voor de indicatiestelling en zorg aan deze groep mensen. Gemeenten
worden echter niet gecompenseerd. In het najaar verwachten wij meer duidelijkheid over de omvang
van de risico’s. Daarnaast vindt er landelijk een financiële stelselwijziging vanaf 2013 plaats, waarbij
de jaarlijkse overschotten op het macrobudget ‘voorzieningen gehandicapten’ geschrapt worden en
eventueel ten goede komen aan ‘sociaal cultureel’. Zie ook par. 3.2.3.
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b. ISDBOL
WWB en WSW zie hiervoor.
Over het armoedebeleid wordt opgemerkt, dat op basis van een minima effect rapportage en een
aanvullend onderzoek in het 4e kwartaal 2012 het minimabeleid zal worden heroverwogen. Aan ISD
BOL wordt al jaren als richtlijn een budgetplafond meegegeven, ondanks het feit dat het een open einde
regeling betreft. Zoals hiervoor aangegeven, is een bezuiniging ingeboekt door het beëindigen van de
bijdrage aan de kledingbeurs. Uit de MER blijkt beleidsmatig, dat een dergelijke voorziening niet persé
noodzakelijk is in Brunssum.

6. bezuinigingslijn ‘de genieter/ vervuiler betaalt’
a. kostendekkendheid leges Burgerzaken en omgevingsvergunning
In dit kader is beoordeeld of de leges Burgerzaken verhoogd kunnen worden om daarmee de
kostendekkendheid van deze verstrekkingen te verhogen en aldus meer inkomsten te genereren.
Identiteitskaarten, rijbewijzen en huwelijken vormen de grootste inkomstenposten binnen de
productenrange van de afdeling Burgerzaken. Gebleken is, dat de huidige tarieven, m.u.v. de prijs voor
een rijbewijs, overeenkomen met de landelijk toegestane maximumleges en er dus geen marges voor
verhoging meer zijn. Voor rijbewijzen geldt op dit moment weliswaar geen maximum tarief, maar het is
de bedoeling, dat hiervoor per 1 januari 2013 een landelijk maximumtarief van € 37,05 gaat gelden. (in
Brunssum kost een rijbewijs momenteel € 38,15; 60% van alle gemeenten hanteert momenteel een prijs
hoger dan € 40,-).
Kortom, het principe ‘de genieter betaalt’ is voor wat betreft de leges GBA maximaal doorgevoerd.
Neemt niet weg, dat aan de uitgavenkant nog bekeken kan worden of efficiëncywinst mogelijk is en dat
zal in het kader van het KCC-traject werkende weg worden beoordeeld en (zo mogelijk) worden
gerealiseerd.

Voor wat betreft de leges omgevingsvergunning zal het al lopende traject om te komen tot maximale
kostendekkendheid (kosten/baten) worden voortgezet. In 2012 zijn de legestarieven voor de
omgevingsvergunning met 26,5% verhoogd en is een bezuiniging aan de kostenkant van 0,5 fte ingezet
teneinde een kostendekkendheid van 50% te bereiken. In 2013 zal de volgende stap gezet worden in het
bereiken van een hogere kostendekkendheid door enerzijds de kosten terug te dringen (bezuiniging op
fte’s) en anderzijds de legestarieven te verhogen naar 60% kostendekkendheid (= legesverhoging van
2,85%). Dit levert een besparing op van € 12.000 vanaf 2013.

b. screening logopedie basisscholen
De Gemeente Brunssum financiert gezien het belang van het bestrijden van onderwijsachterstanden
jaarlijks € 42.000 aan screening logopedie voor de basisscholen. Wij zullen bevorderen, dat het primair
onderwijs vanaf schooljaar 2013/2014 een financiële bijdrage levert aan deze activiteit. Een
cofinanciering van 25% leidt tot een besparing van € 10.000,- op jaarbasis vanaf 2014.

7. bezuinigingslijn ‘organisatieontwikkeling’
a. KCC
De meeste producten en diensten, die onder de transactionele dienstverlening (producten van
Burgerzaken) dan wel onder de samengestelde dienstverlening (WMO,WWB, vergunningen etc.)
vallen zijn verplicht en qua prijs of uitkering genormeerd of gemaximeerd. Bezuinigingsmogelijkheden
moeten dan ook vooral worden gezocht in de wijze van organiseren. Het betreft dan de werkprocessen,
maar ook de openingstijden, serviceverlening en de communicatie hierover.
In beginsel geldt voor het traject dat in onze gemeente moet leiden tot verbetering van de
dienstverlening en de totstandkoming van een volwaardig KCC het principe van budgettaire neutraliteit
(meer service tegen minimaal gelijkblijvende kosten), daar waar dit bij andere gemeenten doorgaans
leidt tot meerkosten.
Er is niet voor gekozen om vooraf een (nieuwe) taakstellende bezuiniging op het personeelsbudget in
de begroting op nemen, maar continu tijdens het verbeterproces te beoordelen of en in welke mate op
inzet van personeel kan worden bespaard. Het KCC vormt onderdeel van het
organisatieontwikkeltraject, waarbij door flexibilisering en een andere werkwijze van de organisatie in
de toekomst efficiency wordt verwacht.
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b. regie op verbonden partijen en professionele instellingen
Om de kosten van de ‘op afstand gezette taken’ in de hand te houden, zullen wij de regie op de
verbonden partijen en professionele instellingen gaan versterken. Over de hele linie is reeds een
subsidiekorting van 5 en 10% ingeboekt, die (zoveel mogelijk) vertaald dient te worden in lagere
bedrijfsvoeringskosten. Verdergaande bezuinigingen grijpen m.n. in op het ambitieniveau. Gezocht
dient te worden naar een minimaal en bestuurlijk acceptabel ambitie- c.q. kwaliteitsniveau, waarbij
onderscheid gemaakt dient te worden tussen autonome en medebewindstaken. Het exploiteren van een
bibliotheek en muziekschool is bijvoorbeeld niet wettelijk verplicht, dus de beleidsruimte om hier het
ambitieniveau te beperken is vele malen groter dan bij medebewindstaken, die een ISDBOL uitvoert.
De meeste verbonden partijen worden in tegenstelling tot de professionele instellingen in
samenwerking met andere gemeenten aangestuurd en dat maakt het des te moeilijker om directe sturing
uit te oefenen. Het voorstel om de regie te versterken zal integraal worden uitgewerkt en leidt eerst in
2014 tot mogelijke extra besparingen.
Zie verder paragraaf 3.1.4.

8. bezuinigingslijn ‘fasering/ herbezinning projecten’
Momenteel lopen de volgende projecten:

1. Masterplan Treebeek; deze ontwikkeling levert winst voor de gemeente op.
2. Masterplan Centrum; hier zijn 4 prioritaire onderdelen in uitvoering:

a. Masterplan Centrum, onderdeel Zorgplein; hiervoor is een overeenkomst gesloten met
aannemer Jongen die deze locatie gaat ontwikkelen en dit levert winst voor de gemeente
op;

b. Masterplan Centrum, onderdeel Brede school centrum; voor dit deelproject is een
overeenkomst gesloten met woningcorporatie Weller, die deze school gaat bouwen. De
gemeente legt alleen de infrastructuur aan. Dekking vindt plaats via het MIP en deels
middels subsidie uit het Transfomatiefonds van Parkstad, waarmee grotendeels het kleine
tekort wordt afgedekt;

c. Masterplan Centrum, onderdeel Doorsteek ’t Ei: voor dit onderdeel is een overeenkomst
gesloten met Jongen en Weller. De grondexploitatie van dit gebied is zwaar negatief, maar
voor dit gehele tekort is subsidie ontvangen van het Transformatiefonds van Parkstad;

d. Masterplan Centrum, onderdeel Brikke Oave & Lindeplein; hiervoor is afgelopen half jaar
gewerkt aan een nieuwe opzet van het plan. Dit rapport is in het college goedgekeurd, maar
in het kader van de bezuinigingen wordt er opnieuw naar gekeken. Mogelijkheden van
bezuinigingen zijn er bij de Brikke Oave (minimale variant) alsmede een meer sobere
inrichting van het Lindeplein. Dit zou incidenteel iets kunnen opleveren;

e. De overige onderdelen van het Masterplan Centrum worden in de nabije toekomst
uitgevoerd en dit betreffen allemaal woningbouwlocaties die voor de noodzakelijke
‘plusjes’ moeten zorgen. Het spreekt voor zich dat kritisch naar het opbrengend vermogen
van deze ontwikkelingen wordt gekeken.

Binnen de overige grondexploitaties van het grondbedrijf worden op dit moment geen projecten
uitgevoerd en alvorens wordt gestart met een onderdeel, wordt ook hier kritisch gekeken naar
financieel-economische uitvoerbaarheid.
De conclusie kan getrokken worden dat deze bezuinigingslijn vooralsnog geen geld oplevert.

Samengevat leveren de strategische bezuinigingslijnen vooralsnog een structurele besparing op van
€ 22.000 per 2013, 117.000 per 2014 en € 212.000 vanaf 2015.
Opgemerkt wordt, dat de 3 meest omvangrijke en complexe strategische maatregelen (oprichting
gemeentelijk re-integratiebedrijf, intergemeentelijke samenwerking en verhoging kostendekkendheid
gemeentelijke accommodaties) naar verwachting eerst vanaf 2014 hun vruchten zullen afwerpen. Op dit
moment kan met de beste wil van de wereld niet worden ingeschat wat deze trajecten opleveren. Dit zal
op zijn vroegst in het verloop van 2013 duidelijk worden.
Vandaar dat wordt voorgesteld om het jaar 2013 te beschouwen als een overgangsjaar en het tekort over
2013 te dekken middels een onttrekking aan het schommelfonds bezuinigingen.
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De saldi in de jaren vanaf 2014 worden in een Schommelfonds toekomstige tegenvallers als gevolg van
rijksbezuinigingen gestort omdat er in het land wordt gesproken over rijksbezuinigingen en een korting
op het gemeentefonds. We verwachten dat de korting voor Brunssum ruim € 1 miljoen is. Daarnaast is
nog onduidelijk is onduidelijk wat de financiële gevolgen van schatkistbankieren en de Wet HOF zijn
voor de gemeenten.
Zie financieel overzicht hierna.
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Begrotingsbeeld inclusief dekkingsmaatregelen

2013 2014 2015 2016
Totaal Bijstellings begrotingbeeld Perspectiefnota 2013 paragraaf

1.2 -1075 237 610 570

analyse onder-/overschrijdingen (B&W 10/7/2012) 444 444 444 444

Niet te realiseren taakstellingen bezuinigingsoperatie 2011 -652 -917 -917 -917

Stand incl. niet te realiseren taakstellingen -1283 -236 137 97

Prog.Vastgestelde maatregelen
1 Versobering Stadskrant 30 30 30 30

1 Digitalisering Burgerjaarverslag 5 5 5 5

1 Minder onderzoek Rekenkamer 5 5 5 5

1 Verlaging kosten raadsvergadering (personeel van derden) 5 5 5 5

1 Bezuiniging personele kosten college van B en W 35 35 35 35

1 Parkstadbijdrage verlagen conform Heerlen. 0 85 180 180

2 Stoppen subsidie kledingbeurs 45 45 45 45

2
Onderbrengen kosten kwijtschelding in afvalstoffencompartiment 125 125 125 125

2 Terugdraaien personeelsrisico WWnV 100 100 100 100

3 Hogere kostendekkendheid leges Burgerzaken en

omgevingsvergunning 12 12 12 12

3 Beperken kosten verkeersveiligheid 20 20 20 20

3 Niet aanschaffen van electro- auto’s € 7.500 7 7 7 7

3 Vermindering aantal kerstbomen 6 6 6 6

3 Herstraatwerkzaamheden 1 jaar uitstellen 150 0 0 0
3 In de jaren 2016 t/m 2018: vrijval mip-or onderdeel wegen ten

gunste van algemene middelen mits genoemde bedragen voor de

jaren 2014 ten laste van de algemene middelen komen -37 -7 65

5 Stopzetten jaarlijkse bijdrage aan Huis van de Sport (subsidie €

1.500 (naar beneden afgerond) 1 1 1 1

5 Beëindigen jaarlijkse bijdrage aan provinciale regeling

Vervoersproject Gehandicapten , bedrag € 1.500 (is in tabel naar

beneden afgerond) 1 1 1 1

5 Stopzetten jaarlijkse bijdrage aan Vereniging van de sport (VSG),

bedrag € 1.500 (is in tabel naar beneden afgerond) 1 1 1 1

5 Verminderen subsidies evenementen met 10% 10 10 10 10

5 Budget openbare speelplekken structureel verlagen. 5 5 5 5

5 Vrijwilligerscentrale 5 % bezuiniging (€ 2.750) 3 3 3 3

5 Maatwerkaanpak Horizon en Buddyzorg 7 7 7 7

5 Beperken budget jongerenparticipatie 10 10 10 10

5 Screening logopedie voor basisscholen. Vanaf 2014 € 10.000 0 10 10 10

6 Opslag op marktrente spaarregeling ambtenaren verlagen van 2

naar 1 % en rente op ontsparen handhaven op huidige niveau 25 25 25 25

6 verlaging opleidingsbudget personeel 45 45 45 45

6 Lagere storting onderhoudsfonds gemeentelijke gebouwen 150 0 0 0

Vastgestelde maatregelen 803 561 686 758

Onttrekking uit het Schommelfonds bezuinigingen 2011-2014 480
Storting in Schommelfonds toekomstige tegenvallers a.g.v.

Rijksbezuinigingen
-325 -823 -855

Stand inclusief de nieuwe maatregelen 0 0 0 0
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1.4. Opzet en indeling van de programmabegroting 2013
Deze programmabegroting sluit aan bij de aanpak, die is ingezet bij het opstellen van de
programmabegroting 2012. Het doel hiervan is om zo concreet en meetbaar mogelijk te zijn. Dit maakt
het voor de organisatie mogelijk om te opereren op basis van zowel doelgerichtheid (welke bestuurlijke
ambities heeft de gemeenteraad?) als effectiviteit (hoe gaat het college ervoor zorgen dat de beoogde
resultaten worden gerealiseerd?). De opzet van de begroting sluit nu beter aan bij de duale rolverdeling
tussen raad (kaderstellende/ controlerende rol en budgetrecht) en college van B&W (uitvoerende rol.)

Zoals vorig jaar aangegeven zal de opzet van de programmabegroting continu in ontwikkeling blijven.
Het ontwikkelproces zal in nauwe samenwerking met de auditcommissie vorm worden gegeven.
Op initiatief van de auditcommissie is vorig jaar een bestuurlijk / ambtelijke werkgroep in het leven
geroepen, ‘programmagestuurd werken’, die zicht houdt op de doorontwikkeling van de P en C-cyclus.

De indeling in 5 programma’s is ongewijzigd gebleven. Genoemde werkgroep heeft dit jaar nog eens
kritisch gekeken naar de formulering van de kerndoelen per programma.

1.5. Behandeling en vaststelling.

25 september 2012 Behandeling programmabegroting 2013 in het college van B&W
23 oktober 2012 Behandeling in raadscommissie
6 november 2012 Behandeling en vaststelling in de gemeenteraad
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2. Kerngegevens en organisatie
2.1. Kerngegevens gemeente Brunssum

KERNGEGEVENS (A. en B. als basis voor algemene uitkering) 2011 2012

A. Sociale structuur
1. Aantal inwoners * 29.381 29.203

0-4 jaar 1.254 1.286

5-14 jaar 2.934 2.864

15-19 jaar 1.596 1.531

20-24 jaar 1.554 1.534

25-29 jaar 1.486 1.482

30-49 jaar 8.077 7.835

50-64 jaar 6.627 6.674

65 jaar en ouder 5.853 5.977

Geschat buitenlandse militairen 1.250 1.500

2. Aantal huishoudens ** 13.641 13.969

waarvan:

Eenpersoonshuishoudens 4.739 4.829

Meerpersoonshuishoudens 8.902 8.867

Gemiddeld aantal personen per huishouden 2,2 2,1

3. Aantal periodieke bijstandsgerechtigden ** 895 926

uitgedrukt in percentage van aantal inwoners 3,0% 3,2%

waarvan:

I.O.A.W./I.O.A.Z. 30 34

WWB 865 892

4. Aantal tewerkgestelden in Sociale Werkvoorzieningschappen ** 679 699

uitgedrukt in percentage van aantal inwoners 2,3% 2,4%

5. Overige aantallen **

huishoudens met lage inkomens 5.390 5.380

uitgedrukt in percentage van aantal huishoudens 39,5% 39,3%

eenouderhuishoudens 1.014 1.095

uitgedrukt in percentage van aantal huishoudens 7,4% 8,0%

uitkeringontvangers (waaronder WWB, IOAW/IOAZ, WAO, WSW) 4.058 4.094

uitgedrukt in percentage van aantal inwoners 13,8% 14.0%

B. Fysieke structuur **

1. Oppervlakte gemeente in hectare 1.729 1.729

waarvan binnenwater 13 13

2. Aantal woonruimten * 14.617 14.720

waarvan:

woningen 14.129 14.232

capaciteit bijzondere woongebouwen 463 463

wooneenheden 20 20

recreatiewoningen (volgens CBS) 5 5

C. Economische structuur***

1. Aantal vestigingen 1.443 1.493

2. Aantal werkzame personen 7.243 7.097

3. Aantal startende ondernemers 143 135

*bron: GBA **bron: CBS *** bron: E,til / Kamer van Koophandel
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2.2. Organisatiestructuur gemeente Brunssum.

Dienst
BackOffice

Dienst
Beleid en
Strategie

Dienst
Gemeentewinkel

Dienst
Leefomgeving

Dienst
Projecten

Gemeenteraad

Griffie

Burgemeester en Wethouders

Gemeentesecretaris

Stafafdelingen
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2.3. Gemeenteraad

De gemeenteraad van Brunssum bestaat uit 21 leden die tien fracties vertegenwoordigen. De voorzitter
is de heer C.M.A. Brocken. De gemeenteraad wordt ondersteund door de griffier, de heer P. Peeters.

2.4. Samenstelling fracties in de gemeenteraad

Partij Raadslid

BB Lijst Palmen J.M.H. Palmen fractievoorzitter
L.J.H. Snackers
R. Houkes

VVD A.G. de Haas fractievoorzitter
J. Fijten-Italiaander
J.W.G. Scheffers
G. Crobu

PAK S.J.H. L'Espoir fractievoorzitter
J.H.J. Janssen
G.G. Luit

PvdA H.J.S.M. Broers fractievoorzitter
J.A.M. Joosten
A.P. van Malde-Oosterhuis

BCD C.J.C.P. de Rijck fractievoorzitter
J.H. Peeters

Lijst Borger R.P.L. Dautzenberg fractievoorzitter
M.E.J. Baten-Werink

CDA J.P.F. Gelissen fractievoorzitter
J. M.H. Middelveld

Lijst Huisman-Peeters A.G.L. Huisman-Peeters fractievoorzitter

D66 S.H.A. Jansen fractievoorzitter
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2.5. College van Burgemeester en Wethouders

College van burgemeester en wethouders
Het college van Burgemeester en Wethouders functioneert als dagelijks bestuur van de gemeente en is
verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van gemeentebesluiten. Het college heeft ook de
bevoegdheid om zelf beslissingen te nemen. Het college van B&W van Brunssum bestaat uit de
burgemeester en vijf wethouders.

Burgemeester C.M.A. Brocken
Portefeuille:
Algemene Zaken, Bevolking/burgerlijke stand, Brandweer, Handhaving, Openbare Orde en Veiligheid,
Voorlichting, Voorzitter college van B&W, Voorzitter gemeenteraad, Rampenbestrijding, Interne
Zaken, Regionale Zaken.

Wethouder J.H.T.J. van Oppen (VVD) Eerste loco-burgemeester
Portefeuille:
Onderwijs, Financiën, Economische Zaken, Gebruik Voorzieningen, Eigendommen, Project
Masterplan Treebeek (m.n. onderwijsvoorziening), Project Masterplan Centrum (m.n.
onderwijsvoorziening), Gemeenschapshuizen (behalve d’r Brikke-oave)..

Wethouder E. Geurts (PvdA) Tweede loco-burgemeester
Portefeuille:
Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Volkshuisvesting, Verkeer, Parkstad Limburg, Grondzaken
(vervreemding eigendommen), Monumenten, Project Masterplan Treebeek, Project Masterplan
Centrum, Project Oostflank/-Schutterspark.

Wethouder G.M.E. Gerards (BCD) Derde loco-burgemeester
Portefeuille:
Jeugd- & Jongerenwerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Speeltuinen & Openbare Speelgelegenheden,
Halt, Kinderopvang & Peuterspeelzalen, Onderwijsachterstanden-beleid, Welzijn, Ouderenbeleid,
Bibliotheekwerk, Dierenwelzijn, Wijkgericht Werken, Alsdorfcomité, Kermis, Inburgering
Vreemdelingen/Nieuwkomers, Sport en Accommodaties, Vrijwilligerswerk.

Wethouder H.J. Janssen (Lijst Borger) Vierde loco-burgemeester
Portefeuille:
Sociale Zaken & Arbeidsmarkt, ISD BOL, Armoedebeleid, WSW, Personeel & Organisatie, I&A,
Bestuurlijke Vernieuwing/Communicatie, Cultuur, Evenementen, Subsidieverlening.

Wethouder T.T.J. Gelissen (CDA) Vijfde loco-burgemeester
Portefeuille:
(Gezondheids)zorg, GGD, WMO, Gehandicaptenbeleid, Verslaafdenzorg, Schuldhulpverlening/
Kredietbank, Marktzaken, Recreatie & Toerisme, Milieu & Afval, Vergunningverlening,
Maatschappelijk Werk.

Gemeentesecretaris M.A.M.H. Huijben
Secretaris van het college van B&W
Hoofd van het managementteam
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3. Programma's
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3.1 Bestuurlijke Pijler

Kerndoel: Bestuurskracht

Visie.
De gemeente Brunssum wil excelleren in haar dienstverlening en bedrijfsvoering. Goede
communicatie, interactie en samenwerking met bewoners, bedrijven en maatschappelijke partners zijn
daarbij het uitgangspunt.
Burgers, bedrijven en maatschappelijke partners nemen verantwoordelijkheid voor hun directe woon-,
leef- en werkomgeving. Hun perspectief geldt als vertrekpunt voor het gemeentelijk handelen. Hierbij
wordt een sociaal en fysiek veilige omgeving nagestreefd en hoog ingezet op preventie en handhaving.
Samenwerking en schaalvergroting zijn van groot strategisch belang bij de uitvoering van de
gemeentelijke autonome en wettelijke taken in medebewind.
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.3.1.1 Communicatie en interactie

Openheid, openbaarheid en transparantie van bestuurlijk handelen en besluitvorming zijn een groot

goed. De gemeente streeft ernaar om (doelgroepen van) burgers, bedrijven en maatschappelijke partners

vroegtijdig te informeren over en te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van gemeentelijke

plannen wanneer de belangen van die doelgroepen in het geding zijn. Daartoe zet de gemeente

verschillende interactieve- en communicatie-instrumenten in.

Begin 2012 heeft uw raad het beleid voor communicatie en burgerparticipatie voor de komende jaren

vastgesteld. Kern van het beleid is dat we de waardering voor en het vertrouwen in de gemeente bij

inwoners, ondernemers en andere belangengroepen, partners en gasten willen vergroten. Alleen dan

kunnen we de opgaven waarvoor we de komende jaren staan, realiseren. Van ons, bestuur en ambtelijke

organisatie, wordt nog meer openheid, duidelijkheid en een open/constructieve houding gevraagd. Het

bestaande communicatie-instrumentarium wordt zo effectief mogelijk ingezet en de komende jaren

uitgebreid met sociale media. Twitteren met de gemeente is al enige tijd mogelijk. Facebook is ook

gestart. We hebben afgesproken dat de beleidsvoornemens worden gerealiseerd binnen de bestaande

budgetten.

Veel problemen in de openbare ruimte zijn in de afgelopen jaren op wijkniveau aangepakt en opgelost.

Dit is mede de verdienste van de wijkteams, die op een goede wijze invulling geven aan hun

signalerende en adviserende rol. Zij vormen de schakel tussen professionele wijkpartners, de gemeente

en bewoners.

Leefbaarheid gaat echter verder dan de fysieke omgeving. Recente en nabije ontwikkelingen zoals de

decentralisatie van de jeugdzorg en naar verwachting ook de AWBZ- begeleiding, het opgaan van

bestaande wetten in de wet Werken naar Vermogen, de kanteling binnen de Wmo en

wijkontwikkelingsplannen, vragen om een proactieve, signalerende en draagkrachtversterkende

bijdrage van de burger en dus ook van de wijkteams.

Deze ontwikkelingen maken dat de wijk steeds meer het speelveld is waarop actoren (politie,

woningcorporatie, de school, welzijnswerk, wijkteams Wonen Welzijn & Zorg(WWZ) teams en Zorg

Advies Teams) opereren en ontwikkelingen geconcentreerd dienen te worden,

In overleg met alle partners wordt nu ook nadrukkelijk gekeken naar de sociale samenhang in de wijken

en hoe wijkbewoners nog nadrukkelijker de prioriteiten in hun eigen wijk en/of buurt kunnen bepalen

en actie kunnen ondernemen.

Hiervoor wordt de zogenaamde tweesporen -aanpak ingezet: het generieke spoor voor alle wijken en

het specifieke spoor daar waar communicatie met de burger een extra inspanning vraagt.
De voorgestane en noodzakelijke samenwerking met de ketenpartners politie, woningcorporaties en
welzijnswerk is en wordt geïntensiveerd. De gemeente vervult hierin een regisserende en faciliterende
rol. De methodiek “veilige en leefbare wijken”, die nu reeds als succesvolle pilot is ingezet in een van
de wijken lijkt een adequaat instrument om de leefbaarheid en het vertrouwen tussen burger en
overheid in alle wijken te versterken.
De methodiek veilige en leefbare wijken kan zowel ingezet worden voor het specifieke als generieke
spoor, met dien verstande dat t.a.v. het specifieke spoor een substantiële bijdrage gevraagd wordt van
de ketenpartners. De wijkteams hebben daarentegen een gezichtsbepalende rol t.a.v. het generieke
spoor.

De vruchtbare resultaten van het wijkgericht werken hebben ertoe geleid dat het betrekken van burgers

en maatschappelijke instellingen bij het voorbereiden en uitvoeren van gemeentelijk beleid inmiddels

gemeengoed is geworden. Waar dit beleid gevolgen heeft voor de leefomgeving, worden bijvoorbeeld

de wijkteams en andere bewonersorganisaties gevraagd om advies. Voor de gemeentelijke

dienstverlening die bijvoorbeeld via de gemeentewinkel wordt aangeboden, wordt een beroep gedaan
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op adviezen van de wettelijke adviesorganen, zoals bijvoorbeeld de Wmo-raad. Verder hebben we de

cliëntenraden WSW en WWB Brunssum Onderbanken.

De nieuwe strategische toekomstvisie tot 2025 is inmiddels gereed. Deze visie is op interactieve wijze

tot stand gekomen en leidt tot de conclusie dat onze gemeente koersvast is. ‘Brunssum 2025’ beschrijft

de ontwikkelingsrichting van onze gemeente voor de domeinen Wonen (‘Brunssum leeft!’), sociaal/

maatschappelijk (‘Brunssum door en voor elkaar!’), Ruimtelijk (‘Brunssum, dé tuinstad in Parkstad

Limburg!’), Economisch (‘Brunssum werkt!’) en Organisatie (‘Brunssum is er voor u!’).

Kaderstellende nota’s

Raad
- beleidsplan communicatie (2012)
- strategische visie ‘Brunssum 2025’ (2012)
College van B&W

- (evaluatie)nota ‘wijkregie’ (2008)
- evaluatienota ‘wijkgerichte werken anno 2012’
- collegebesluit visiedocument (2011)
- subsidieverordening Welzijn Cultuur en Sport (2009)

Wat willen we bereiken? (maatschappelijk effect/ beoogde resultaat)
Door verdergaande participatie c.q. coproductie (gemeente – maatschappelijk middenveld – burgers)
wordt een breder draagvlak verkregen voor beleid en uitvoering. De afstand tussen burger en overheid
wordt verkleind en het vertrouwen in de politiek vergroot. Het imago van gemeente (bestuur)
verbetert. Wijkbewoners nemen meer verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun leefomgeving.
Er is sprake van meer bestuurskracht en probleemoplossend vermogen.

Wat gaan we ervoor doen? (prestaties)
Burgers en bedrijven voorzien in hun informatiebehoefte en meer betrekken bij het gemeentelijk
handelen. Interactief werken wordt organisatiebreed toegepast, zowel tussen de gemeentelijke
diensten onderling, als samen met onze burgers en netwerkpartners. Het belang van interactie en
samenwerking wordt binnen de gemeentelijke organisatie constant onder de aandacht gebracht door
de inzet van sturing- en communicatie-instrumenten, zoals handleidingen, procesbeschrijvingen,
formats, werkoverleg, jaargesprekken, en dergelijke. Voorts vindt regelmatig reflectie op de
uitvoeringspraktijk plaats. Er is aandacht voor helder taalgebruik. Het onderzoek naar de vormgeving
van een digitaal burgerpanel wordt afgerond. De (on-)mogelijkheden van een denktank worden
onderzocht

In stand houden en ambtelijk ondersteunen van de vijf wijkteams, het onderhouden van
wijknetwerken, en het stimuleren van een jaarlijkse wijkschouw per wijk. De nadruk van het
wijkgericht werken zal de komende jaren verschuiven van het oplossen van fysieke knelpunten in de
openbare ruimte naar het bevorderen van de sociale cohesie in de wijken. Hiermee moet worden
bewerkstelligd dat bewoners zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun woon- en
leefomgeving.

De strategische toekomstvisie ‘Brunssum 2025’ beschrijft op basis van de identiteit en
onderscheidende kracht van onze gemeente de richting waarin de lijnen voor de diverse
beleidsterreinen worden uitgezet. Het visiedocument fungeert als toetsingskader bij het maken van
keuzes en leidt derhalve tot meer helderheid voor de toekomst en draagvlak om de gewenste
veranderingen vorm te geven.
Mede op basis van aanbevelingen van de Rekenkamercommissie zal in 2013 het transitieproces
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worden gestart, waarbij de strategische keuzes worden geoperationaliseerd. Op basis van de
toekomstvisie beoordelen we in 2013 de samenhang in ons beleid en zorgen we zo nodig voor
versterking van de onderlinge verbanden. In het licht van de bezuinigingsnoodzaak onderzoeken we
tevens de mogelijkheden voor beleidsreductie.

Hoe meten wij of het beoogde resultaat is bereikt?
Indicator Bron 2013 2014 2015 2016
1. Aandeel inwoners in %, dat vindt dat
het gemeentebestuur veel doet om de
mensen bij het bestuur van de gemeente
te betrekken.≥ 2011 7% PSLgemiddelde
12%
2. oordeel ‘algemene kwaliteit
woonomgeving’ / ‘tevredenheid beheer
en onderhoud’ ≥ 2011 7,2/ 6,5
3. indicator sociale samenhang

Parkstadmonitor

Parkstadmonitor

Leefbaarometer
min. Binnenl. Zaken

X

X

X

X

X

X

Wat zijn onze risico’s?
Bestuurlijk/ beleidsinhoudelijk
Imagoschade gemeente (bestuur), als we onze beloften van duidelijk communiceren en participatie
niet waarmaken.

Projecten Resultaat
n.v.t.
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3.1.2 Integrale veiligheid

Ons beleid is erop gericht de leefbaarheid en veiligheid in Brunssum verder te verbeteren. Daarbij
willen we in 2013 met name ook investeren in het versterken van burgerparticipatie bij de aanpak van
leefbaarheids- en veiligheidsproblemen. Binnen het structurele wijkgericht werken geven we hieraan in
het bijzonder invulling door een specifiek spoor, de Veilige Buurten Aanpak. Burgerparticipatie
vergroten we ook door het uitrollen van Burgernet.

De verwachting is dat de nieuwe Politiewet op 1 januari 2013 in werking treedt. We zullen al het
mogelijke doen om te voorkomen dat de gemeentelijke rol als regisseur van de lokale veiligheidszorg in
het gedrang komt.

Hoewel hiervoor totnogtoe nog geen duidelijke aanwijzingen zijn, zijn we alert op mogelijke negatieve
effecten van invoering van de wietpas. Het gevaar bestaat dat hennepplantages in (woon-)panden en
handel in soft- en harddrugs toeneemt. Niet alleen drugscriminaliteit, maar ook andere georganiseerde
criminaliteit zijn ondermijnend voor de samenleving en tast de integriteit van de (gemeentelijke)
overheid aan. Daarop richten we ook in 2013 nadrukkelijk onze inzet. Geactualiseerd Bibob - beleid zal
hiervoor meer mogelijkheden bieden.

Aanpak van veel voorkomende criminaliteit, zoals woninginbraken, en overlast (buren, jeugd) behoudt
prioriteit. Hierop blijven we gezamenlijk met onze veiligheidspartners inzetten. Daarbij geldt het
uitgangspunt om veiligheidsproblemen zo veel mogelijk integraal en aan de voorkant aan te pakken
(preventie). Een bedreigende ontwikkeling daarbij is dat het rijk de bijdrage aan het Veiligheidshuis,
dat een belangrijke rol in de integrale aanpak van veelplegers en structurele overlastveroorzakers
vervult, met ingang van 2013 intrekt.

Op 1 januari 2013 treedt de nieuwe de Drank- en horecawet in werking. Met het nieuwe

instrumentarium willen we het alcoholmatigingsbeleid met name voor de jeugd een nieuwe impuls

geven. Naar verwachting treedt op 1 juli 2013 nieuwe Prostitutiewetgeving in werking. Daarop zullen

we ons moeten voorbereiden.

Onze (gemeentelijke) rol binnen de rampenbestrijding en crisisbeheersing blijven we verder
professionaliseren binnen de op 1 januari 2012 opgerichte Veiligheidsregio.

Kaderstellende nota’s
Raad
- Beleidsplan Integrale Veiligheid 2010-2014: Toekomstbestendige veiligheid in Brunssum (2010)
- Beleidsplan Integrale Handhaving (2012)
College van B&W
- Integraal veiligheidsprogramma 2013 (2012)
- Plan van aanpak huiselijk geweld 2011-2012 (2011)

Wat willen we bereiken? (maatschappelijk effect/ beoogde resultaat)
1. Vergroten van de burgerparticipatie bij leefbaarheids- en veiligheidsvraagstukken in de buurt en

wijk en daarmee verhogen van de subjectieve veiligheid(sgevoel).
2. Voorkomen van de toename van drugsoverlast en -criminaliteit.
3. Voorkomen van financieel economische criminaliteit en weren van malafide ondernemers.
4. Alcoholproblematiek onder jongeren terug dringen.
5. Een adequate rampenbestrijdingsorganisatie en brandweerzorg.
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Wat gaan we ervoor doen? (prestaties)
1. Uitrollen van het project Veilige en Leefbare Buurten over geheel Brunssum. Uitrollen Burgernet.
2. In samenwerking met politie en woningverenigingen drugsoverlast en -handel opsporen en
aanpakken. Het flexteam frequenter inzetten in aanvulling op de zogenaamde hennephaaldagen van
de politie. Zo nodig panden sluiten.
3. Versterken van de aanpak van de georganiseerde criminaliteit, vanuit zowel de
vergunningverlening als de bestuurlijke aanpak. Het Bibob-beleid actualiseren.
4. Implementeren van de nieuwe Drank- en Horecawet op basis van nieuw vast te stellen
beleidsregels.
5. Samen met de veiligheidspartners (ander gemeenten in Zuid-Limburg brandweer, politie en
GHOR) is de gemeente verantwoordelijk voor een professionele rampenbestrijding en brandweerzorg.
De Brunssumse gemeentelijke organisatie wordt zodanig getraind dat in geval van een ramp of crisis
iedereen zijn rol kent en handelt zoals is vastgelegd in het crisisplan (voorheen rampenplan).

Hoe meten wij of het beoogde resultaat is bereikt?
Indicatoren Bron 2013 2014 2015 2016
1. % bewoners dat zich wel eens

onveilig voelt = kleiner of gelijk
aan 2011 .

Parkstadmonitor X X

Wat zijn onze risico’s?
Financieel
Omdat het rijk de rijksbijdrage aan de Veiligheidshuizen per 1-1-2013 stopt, moeten de
Veiligheidshuizen, die voor driekwart door de gemeenten van het district worden gefinancierd, naar
een oplossing zoeken. Een optie is het verhogen van de gemeentelijke bijdrage. Een andere oplossing
zou kunnen zijn een andere organisatievorm c.q. het samenvoegen van Veiligheidshuizen. Door
centrumgemeente Heerlen wordt momenteel in eerste instantie naar een alternatieve financieringsbron
gezocht. Mocht dat niet lukken, dan zullen de betrokken gemeenten moeten overwegen om hun
bijdrage te verhogen.

Bestuurlijk/ beleidsinhoudelijk
wanneer we niet hard optreden tegen georganiseerde criminaliteit leidt dit tot vermenging van de
onderwereld met de bovenwereld. Dit ondermijnt het gemeentelijk(overheids-) gezag. Het leidt tot
imagoschade.

Projecten Resultaat
n.v.t.
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3.1.3 Dienstverlening
De gemeentelijke overheid vervult een spilfunctie in de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers,

bedrijven en instellingen. Brunssum werkt continu aan het verbeteren van de interne bedrijfsvoering,

zodat een gedegen basis voor het bieden van een optimale ondersteuning aan onze ‘klanten’ wordt

gelegd en behouden. Enkele jaren geleden is landelijk de ambitie geformuleerd dat gemeenten in 2015

dé ingang zijn voor nagenoeg alle vragen aan de overheid. Het dienstverleningsconcept ‘Antwoord’

moet gemeenten helpen de contacten met burgers professioneler af te handelen. Daarvoor dient een

Klant Contact Centrum (KCC) vorm te krijgen.

Kaderstellende documenten
- Parkstad heeft Antwoord

College van B&W
- collegebesluit ‘dienstverlening gemeente Brunssum 2010-2015’ (2010)
- nota ‘De basis op orde, op weg naar een KCC Brunssum’ (2012)

Wat willen we bereiken? (maatschappelijk effect/ beoogde resultaat)
In het raadsprogramma 2010-2014 is de ambitie opgenomen dat de gemeentelijke dienstverlening
uiterlijk in 2015 voldoet aan de landelijk geformuleerde ‘5 beloften aan de burger’. Onze
dienstverlening heeft dan de volgende kenmerken:
1. Onze dienstverlening is mensgericht;
2. Burgers kunnen hun zaken snel en zeker regelen;
3. Altijd de juiste deur (optimale ketensamenwerking);
4. We vragen gegevens slechts eenmaal op;
5. We zijn transparant en aanspreekbaar.
De volgende klantprestaties staan aan de basis van onze toekomstige dienstverlening en de inrichting
van ons KCC:
A. Landelijk bepaalde lange termijnambities, die ook op ons KCC van toepassing zijn:

Het KCC Brunssum handelt uiteindelijk 80% van de vragen van burgers (eenvoudige vragen
en handelingen met een hoog volume, statusinformatie en het maken van afspraken met de
Backoffice) in één keer en goed af, onafhankelijk van het gekozen signaal en binnen de in
het kwaliteitshandvest opgenomen termijnen (tijdige levering);

Voor de resterende 20% van de (meer complexe) vragen wordt de klant maximaal één keer
doorverwezen. De burger voelt zich bij het eerste contact goed geholpen en wordt op
initiatief van de gemeente in 2e instantie daadwerkelijk van het juiste antwoord voorzien
binnen de in het kwaliteitshandvest opgenomen termijnen (tijdige levering);

 ‘alle kanalen hetzelfde antwoord’ en ‘eenmalige gegevensuitvraag, meervoudig gebruik’

B. Aanvullend hierop gelden de lokaal geformuleerde prestaties:
 optimale bereikbaarheid van het KCC;
 burgers worden in begrijpelijke taal geïnformeerd;
 naast persoonlijke afname van producten en diensten kunnen burgers in toenemende mate

middels zelfbediening op internet informatie opvragen, aanvragen indienen en gegevens
beheren;

 in het interactie- en transactieproces wordt de klant zoveel mogelijk geholpen door één
contactpersoon.

 de mening van de burgers over onze dienstverlening leidt stelselmatig tot verbetering van
onze bedrijfsvoering.

 voor de burger is duidelijk wat hij van de gemeente kan verwachten en wanneer.
 Producten/diensten worden toekomstig desgewenst en zo mogelijk intergemeentelijk

aangeboden
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Wat gaan we ervoor doen? (prestaties)
De huidige Gemeentewinkel wordt gefaseerd doorontwikkeld naar een Klantcontactcentrum in 2015.
We realiseren één centrale ingang voor de klant (balie, telefoon, brief of internet) en zorgen ervoor dat
deze zo mogelijk in één klantcontact zo goed mogelijk wordt geholpen met behulp van informatie uit
één kennisbron (Antwoordportaal). We vragen klantgegevens eenmalig op en middels een adequate
ontsluiting / koppeling van gegevens gebruiken we deze gegevens meervoudig. De bereikbaarheid
van het KCC is/ wordt (productafhankelijk) verruimd door burgers naast de vrije inloop de
mogelijkheid te bieden om een afspraak op kantoor te maken c.q. een gesprek thuis (b.v. met een
maatwerker Zorg) aan te vragen. Het KCC Brunssum is telefonisch en digitaal 24/7 bereikbaar. De
fysieke openingtijden worden zoveel mogelijk afgestemd op de wensen van onze burgers. We bieden
in toenemende mate de mogelijkheid, dat burgers middels zelfbediening op internet hun producten/
diensten kunnen afnemen. Bovendien komt op termijn een persoonlijke internetpagina ter
beschikking, waarop burgers hun persoonlijke gegevens kunnen raadplegen en de status van hun
aanvragen bij de gemeente kunnen bekijken. Klanten worden regelmatig in staat gesteld om hun
mening te geven over de gemeentelijke dienstverlening. Deze input gebruiken we om onze
bedrijfsvoering te verbeteren. Middels het kwaliteitshandvest is duidelijk wat men van de gemeente
kan verwachten en wanneer. We richten onze processen zodanig in, dat de burger doorgaans binnen 1
werkdag een antwoord ontvangt op een brief of email . Een antwoordbrief/ beschikking van de
gemeente is over het algemeen niet langer dan 1 A viertje.

Hoe meten wij of het beoogde resultaat is bereikt?
Indicatoren Bron 2013 2014 2015 2016
1. waardering gem. dienstverlening ≥
2011 (6.7)

-Parkstad monitor X X

Wat zijn onze risico’s
Bestuurlijk / beleidsinhoudelijk
de (ondervonden) kwaliteit van dienstverlening is een graadmeter voor de mening van burgers over
het functioneren van onze gemeente c.q. ons gemeentebestuur als geheel. Door het regelmatig toetsen
van onderdelen van onze dienstverlening aan de mening van burgers en het actief communiceren van
de resultaten van deze onderzoeken (ISD BOL, WMO, landelijke onderzoeken) geven we een
geobjectiveerd beeld van het functioneren van onze gemeente en sluiten we aan bij de ambitie, dat we
transparant zijn over en aanspreekbaar zijn op onze kwaliteit van dienstverlening.

Projecten Resultaat
n.v.t.
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3.1.4 Samenwerking
Samenwerking, en dan vooral intergemeentelijke samenwerking, is actueel. Heel actueel. Op veel
terreinen wordt al intensief samengewerkt. Op tal van andere beleidsterreinen wordt de meerwaarde van
samenwerking momenteel onderzocht, alsmede de ideale schaal waarop dat zou kunnen of moeten
gebeuren. Gemeenten bundelen hun krachten op strategisch niveau (Pact van Parkstad), op tactisch
niveau (Wmo) en op operationeel niveau (GBRD, Rd4 en ISD BOL). De schaal van de samenwerking
kan erg verschillen en is afhankelijk van het uiteindelijk doel dat de samenwerking dient.

Samenwerking is geen doel op zich. Samenwerking is een middel om de continuïteit, kwaliteit,
effectiviteit en efficiency van onze gemeentelijke taken te verbeteren en ook op de langere termijn te
kunnen garanderen en handhaven. Brunssum beoordeelt bij samenwerking de meerwaarde voor onze
burgers en onze interne bedrijfsvoering met maximaal behoud van de lokale bestuurlijke autonomie.
Daarbij dient altijd naar een goede balans gezocht te worden tussen de eigen, lokale, belangen en de
regionale belangen op Parkstadniveau. Brunssum beoordeelt elke potentiële samenwerking vanuit de
opvatting: ‘samenwerking, mits’.

De komende jaren voorzien we 2 bewegingen. Enerzijds zal het aantal samenwerkingsverbanden
blijven stijgen onder invloed van het groeiend besef, dat bundeling van kennis, menskracht en
budgetten meerwaarde kan opleveren voor onze burgers en bedrijfsvoering. Anderzijds zal de behoefte
ontstaan om meer regie te voeren op bestaande samenwerkingsverbanden en afdoende sturing te
houden op de uitvoering van taken, onder meer door verbonden partijen en in het kader van aanstaande
decentralisaties. Onze gemeente blijft bij het op afstand zetten van taken weliswaar formeel
eindverantwoordelijk, maar in de dagelijkse praktijk blijkt het steeds weer een moeilijke opgave om
adequaat invloed uit te oefenen op de invulling van beleid, uitvoeringsbudgetten in de hand te houden
en risico’s te beheersen. Ter indicatie: naar verbonden partijen en professionele instellingen gaat bijna
€ 38 miljoen van de € 90 miljoen totale begroting. De beleidsmatige en financiële
verantwoordelijkheid lijkt hiermee eveneens op afstand te zijn gezet, maar niets is minder waar.

Naast investeren in samenwerking wordt invulling van het begrip ‘regievoering’ de komende tijd dus
van essentieel belang, mede met het oog op een mogelijke substantiële toename van de beleidmatige en
financiële verantwoordelijkheid als gevolg van komende transities in de jeugdzorg, WMO en
regelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt (in welke vorm dan ook).

Kaderstellende nota’s
Raad
- raadsbesluit Pact van Parkstad (2010)
- evaluatie Pact van parkstad (2012)

college van B&W
- collegebesluit inzake visie op samenwerking Gemeenschappelijke diensten in Parkstadverband (2011)
- collegebesluiten inzake samenwerking RUD, ICT, Wmo, BRON etc. (2010/2011)
- bestuursopdracht samenwerking Brunssum - Landgraaf (2012)

Wat willen we bereiken? (maatschappelijk effect/ beoogde resultaat)
Het binnen de beschikbare middelen realiseren van maximale resultaten voor onze burgers van
Brunssum. Het mede zorg dragen voor de noodzakelijke herstructurering en economische
structuurversterking van de regio Parkstad Limburg, waarvan Brunssum onlosmakelijk deel uitmaakt.
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Wat gaan we ervoor doen? (prestaties)
Ons college zet vooral in op krachtenbundeling in Parkstad–verband, op samenwerking met de
gemeente Landgraaf en op samenwerking op de schaal van Zuid-Limburg (RUD).

De inspanningen in Parkstad -verband zijn van strategische aard en met name gericht op het uitvoeren
van de investerings- en ontwikkelingsprojecten die zijn benoemd in het regioprogramma 2010-2014. In
samenwerking met andere overheden en maatschappelijke partners wordt gestreefd naar een vitale
leefbare regio met een veerkrachtige economische structuur, een dynamische en zelfredzame bevolking,
een goede kennis- en onderwijsinfrastructuur en een regio die functioneert als een grensoverschrijdende
netwerkstad. Het gaat daarbij concreet om de volgende programma’s:
-Herstructurering
-Infrastructuur als drager van de economische ontwikkeling/grensoverschrijdend openbaar vervoer
-Gebiedsontwikkeling Parkstadring
-Open campus Avantis en Nieuwe energie
-Centrum Parkstad
-Onderwijs en arbeidsmarkt
De komende jaren staan voor Brunssum op de agenda: de gebiedsontwikkeling Parkstad-Buitenring
met de Nature Wonder World, de herstructurering van bedrijventerrein Bouwberg en Ora et Labora,
de ontkluizing van de Rode Beek, en de herstructurering van Brunssum -Centrum / -Noord.
Over de toekomst van het Pact van Parkstad valt eind 2012 een beslissing. Eerst dan is duidelijk of en
zo ja op welke wijze de huidige samenwerking wordt gecontinueerd.

De samenwerking met Landgraaf is vooral gericht op zowel de brede range aan inhoudelijke taken op
sociaal/ maatschappelijk gebied en ruimtelijk/ economisch gebied als op bedrijfsvoeringstaken.

Op de schaal van Zuid Limburg gaat per 1 januari 2013 de Regionale Uitvoerings Dienst Zuid -
Limburg van start. De RUD wordt belast met de uitvoering van de basistaken (de zware milieutaken).

Om de regie op verbonden partijen en aan onze gemeente gelieerde uitvoeringsorganisaties te
versterken zal eind 2012/ begin 2013 in een beleidsnota de problematiek nader worden geduid en een
organisatiebrede gedragslijn worden geschetst. Vervolgens zal in 2013 en volgende jaren de huidige
gang van zaken rond bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden aan dit beleidskader worden
getoetst en zonodig worden bijgesteld.

Hoe meten wij of het beoogde resultaat is bereikt?
Indicatoren Bron 2013 2014 2015 2016
Voortgang strategische agenda Evaluatie Pact X
Kwaliteitscriteria uitvoering wabo-
taken

Rijk X

Wat zijn onze risico’s
Juridisch
RUD: als de gemeente niet voldoet aan de kwaliteitseisen voor de basistaken kan het rijk de
bevoegdheid ten aanzien daarvan aan de gemeente ontrekken.

Financieel
de opstartkosten van de RUD ZL zijn onduidelijk en daarmee de gemeentelijke bijdrage.

Projecten Resultaat
n.v.t.
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Wat mag het kosten ?
Bedragen x € 1.000,-

Programma 1 2012 2013 2014 2015 2016

Loonkosten 1.354 1.310 1.310 1.310 1.310
Kosten derden 419 359 359 359 359
Subsidies 2888 2.751 2.751 2.751 2.751
Kapitaallasten 15 14 14 14 14
Doorbelastingen 5.798 6.165 6.165 6.165 6.165
Totaal Lasten € 10.474 € 10.599 € 10.599 € 10.599 € 10.599

Overige inkomsten 728 886 886 886 886
Belastingen 0 0 0 0 0
Rijksinkomsten 0 0 0 0 0
Doorbelastingen 0 0 0 0 0
Totale Baten

programma

€ 728 € 886 € 886 € 886 € 886

Saldo vóór bestemming € 9.746 N € 9.713 N € 9.713 N € 9.713 N € 9.713 N

Stortingen in reserves 28 28 28 28 28
Onttrekkingen aan

reserves

0 0 0 0 0

Saldo na bestemming € 9.774 N € 9.741 N € 9.741 N € 9.741 N € 9.741 N
Toelichting:
V : voordelig budgettair effect
N : nadelig budgettair effect

Bedragen x € 1.000,- Incl. 0e-begrotingswijziging

Programma 1 2012 2013 2014 2015 2016

Loonkosten 1.354 1.275 1.275 1.275 1.275
Kosten derden 419 314 314 314 314
Subsidies 2.888 2.751 2.666 2.571 2.571
Kapitaallasten 15 14 14 14 14
Doorbelastingen 5.798 6.165 6.165 6.165 6.165
Totaal Lasten € 10.474 € 10.519 € 10.434 € 10.339 € 10.339

Overige inkomsten 728 736 736 736 736
Belastingen 0 0 0 0 0
Rijksinkomsten 0 0 0 0 0
Doorbelastingen 0 0 0 0 0
Totale Baten

programma

€ 728 € 736 € 736 € 736 € 736

Saldo vóór bestemming € 9.746 N € 9.783 N € 9.698 N € 9.603 N € 9.603 N

Stortingen in reserves 28 28 28 28 28
Onttrekkingen aan

reserves

0 0 0 0 0

Saldo na bestemming € 9.774 N € 9.811 N € 9.726 N € 9.631 N € 9.631 N
Toelichting:
V : voordelig budgettair effect
N : nadelig budgettair effect
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3.2 Sociale Pijler

Kerndoel: Iedereen doet mee

Visie
Het kerndoel van de sociale pijler is ‘iedereen doet mee’. Met ‘iedereen doet mee’ wordt
maatschappelijke participatie bedoeld. Dat kan via betaald werk, maar ook door het verrichten van
vrijwilligerswerk wanneer een betaalde baan (nog) niet mogelijk is. Maatschappelijke participatie is van
essentieel belang om te komen tot een vitale en (zoveel mogelijk) zelfredzame lokale samenleving.
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3.2.1 Minima- en Wwb-beleid
Het rijk heeft de afgelopen jaren verscheidene bezuinigingsrondes ingezet op het gebied van
bijstandsverlening, re-integratie en armoedebeleid. Voor het Inkomensdeel, het Participatiebudget, en
het armoedebeleid zijn verdere bezuinigingen aangekondigd. Deze, in combinatie met de
onduidelijkheid over de invoering van de WWNV, kunnen grote gevolgen hebben voor de huidige
uitvoering en financiering van de WWB en aanverwante wetten. Deze bezuinigingen zullen door ISD
BOL, in samenwerking met de betrokken gemeenten, vertaald worden in beleid en uitvoering.

De geraamde rijkskorting op het budget voor minimabeleid vanaf 2012 is overigens niet doorvertaald
naar het budget dat aan ISD BOL beschikbaar wordt gesteld voor de uitvoering ervan.
De uitvoeringskosten van ISD BOL laten een gunstige ontwikkeling zien. De aan ISD BOL opgelegde
taakstelling van respectievelijk 5% en 10% korting op de bedrijfsvoeringskosten (2013 en 2014)
konden binnen het Dagelijks Bestuur (DB) van ISD BOL niet op een meerderheid rekenen, omdat de
basisdienstverlening in gevaar dreigde te komen. Daarentegen is door het DB wel aan de directie de
opdracht gegeven om zo veel als mogelijk te bezuinigen op de uitvoeringskosten en wordt hierop via de
bestuursrapportages ook gestuurd.

Kaderstellende nota’s
Raad
- meerjarenbeleidsplan ISD BOL 2011-2014

Wat willen we bereiken? (maatschappelijk effect/ beoogde resultaat)
1. Het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer door mensen met een uitkering of
een minimuminkomen aan de samenleving. Bij voorkeur gebeurt dat in de vorm van betaald werk. Is
dit (nog) niet mogelijk, dan is de inzet het vrijwillig verrichten van maatschappelijk zinvol werk.

2. Het verlagen van de drempel voor uitkerings-, premie- en minimaregelingen, en voor de uitstroom
naar betaald werk en vrijwilligerswerk.

Wat gaan we ervoor doen? (prestaties)
1. Een bijstandsuitkering is een tijdelijk vangnet.

2. Bij toeleiding naar werk en re-integratie is de marktvraag leidend. Scholing richt zich bij
voorkeur op de kanssectoren in Parkstad Limburg (zoals zorg, toerisme, nieuwe energie).

3. Jongeren worden bij voorkeur geschoold om ze een sterkere en duurzamere positie op de
arbeidsmarkt te geven.

4. Voorkomen moet worden dat mensen afhankelijk van de bijstand worden. Het beleid voor
niet-uitkeringsgerechtigden is terughoudend.

5. Voor het minimabeleid gelden de volgende uitgangspunten: eenvoudig in de uitvoering voor
klant én organisatie, beroep op minimabeleid mag niet leiden tot minder prikkels om te kiezen
voor betaald werk, de armoedeval wordt verminderd en kinderen kunnen blijven participeren.

Hoe meten wij of het beoogde resultaat is bereikt?
Indicatoren Bron 2012 2013 2014 2015

- Aantal uitkeringen WWB/IOAW
- Uitstroom naar werk
- Percentage afgewezen aanvragen

- Uitstroompercentage handhaving
- Matchen vraag en aanbod

- Beperken instroom
- Aantal aanvragen minimabeleid

- Aantal maatschappelijke banen en
vrijwilligerswerk

Jaarstukken ISD
BOL (jaarverslag en
jaarrekening);
bestuursrapportages
ISD BOL

X X X X
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Wat zijn onze risico’s?
Bestuurlijk/beleidsinhoudelijk
Op bestuurlijk en beleidsinhoudelijk vlak ligt het grootste risico momenteel bij de onzekerheid over
de nieuwe regering en de koers die deze regering zal gaan volgen omtrent de decentralisaties. Elke
nieuwe regering zal wederom bezuinigingen gaan doorvoeren, maar momenteel kan niet worden
voorzien op welke terreinen deze zullen worden doorgevoerd. Na de verkiezingen in september 2012
zullen de BOL-gemeenten in samenwerking met ISD BOL zo snel mogelijk de ontwikkelingen op dit
gebied volgen en beleidsvoorstellen voorbereiden passend bij het rijksbeleid en –budget.
Daarnaast is in 2011 en 2012 gebleken dat een bepaalde inhoudelijke wispelturigheid van het Rijk
ook risico’s met zich meebrengt voor de uitvoerders in combinatie met de grote druk die het Rijk zet
op wetswijzigingen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de Aanscherping WWB welke pas in
december 2011 werd vastgesteld en toch per 1 januari 2012 door de gemeenten moest worden
uitgevoerd en welke vervolgens in maart 2012 weer gedeeltelijk werd ingetrokken na de val van het
kabinet; ook de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening werd pas in mei 2012 vastgesteld en moest
door de gemeenten uitgevoerd worden per juli 2012. Deze acties van rijkswege zetten de uitvoerende
organisaties en de betrokken burgers onder grote druk, hetgeen zou kunnen leiden tot
onzorgvuldigheid van de gemeenten, grote onrust onder burgers, maar ook extra uitvoeringskosten als
de uitvoerders wetten moeten terugdraaien die net zijn ingevoerd.

Financieel
Over de periode 2011 t/m 2013 is aan de gemeente Brunssum een Meerjarige Aanvullende Uitkering
(MAU) toegekend. In het besluit is door het ministerie SZW echter opgenomen dat het grootste deel
van het tekort van de gemeente Brunssum op het Inkomensdeel niet wordt veroorzaakt door een
verdeelstoornis in de berekeningssystematiek (zoals door de gemeente is aangevoerd), maar door
eigen beleid en uitvoering. Hierdoor is het eigen risico voor de gemeente Brunssum bepaald op 7,5%
van het rijksbudget. Het ministerie kan echter per jaar nog een extra eigen risico toevoegen, de
zogenaamde bandbreedte.
Dit in combinatie met het fluctueren van de door het ministerie vastgestelde voorlopige en definitieve
budgetten zorgt ervoor dat er altijd een onzekerheid is in het eigen risico voor de gemeente in relatie
tot de uitgaven op het Inkomensdeel. (Tegen het besluit van het ministerie SZW is overigens bezwaar
gemaakt. Gezien het feit dat de bezwaarprocedures van de eerste gemeenten die de MAU aanvroegen
in 2009, nu nog lopen, ligt het niet in de lijn der verwachting dat op het bezwaarschrift van de
gemeente Brunssum op korte termijn een besluit zal worden genomen.)
Inmiddels is de omvang van het I-deel macro aangepast i.v.m. de sterke landelijke stijging van de
WWB-ers met 9-10 %. Hierdoor zal de rijksvergoeding aan onze gemeente naar verwachting ook
stijgen, maar dat kan een risico vormen voor zowel de MAU-bijdrage als ons eigen aandeel in de
bijstanduitgaven.

Juridisch
Het alsnog invoeren van de WWNV in welke vorm dan ook kan consequenties hebben voor de
gemeenschappelijke regeling waardoor ISD BOL is opgericht.

Projecten Resultaat
Project Betere Buren Buurtbeheerbedrijf
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3.2.2 Wet Sociale Werkvoorziening

In de sociale werkvoorziening (SW) zijn mensen werkzaam die door een lichamelijke, verstandelijke
en/of psychische handicap een verminderd arbeidsvermogen hebben. Brunssum streeft ernaar om
zoveel mogelijk mensen uit deze doelgroep op een passende wijze te laten participeren in de
maatschappij bij voorkeur bij reguliere werkgevers.

Voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening (SW) is het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid
Limburg (WOZL) opgericht in de vorm van een gemeenschappelijke regeling tussen de 8 Parkstad-
gemeenten in combinatie met Vaals, Gulpen-Wittem en Valkenburg. In de regio zijn er meerdere SW-
uitvoeringsorganisaties: Relim, Transfer Werkt, de Werkmeester en Licom N.V. De 11 WOZL-
gemeenten zijn gezamenlijk eigenaar van de aandelen van Licom N.V.

In het kader van de WWNV en de herstructurering SW staat de volledige SW-sector, maar met name
Licom momenteel onder zware druk. Sinds 2010 is er sprake van een groot exploitatietekort bij Licom.
Omdat met dit tekort zo’n 4.300 SW-medewerkers gemoeid zijn, dragen de aandeelhoudende
gemeenten momenteel zorg voor aanzuivering van de tekorten van Licom. Of in andere bewoordingen :
de 11 aandeelhoudende gemeenten fungeren als huisbankier voor Licom N.V. in die zin dat het
exploitatietekort alsmede de liquiditeit van Licom N.V. door de 11 aandeelhoudende gemeenten wordt
gefinancierd.

De 11 aandeelhoudende gemeenten hebben voor de transitie de uitgangspunten geformuleerd waaraan
Licom moet gaan voldoen. Het is van groot belang dat Licom op zo kort mogelijke termijn de transitie
maakt naar een rendabel mensontwikkelbedrijf dat zich primair richt op beschut werk. In de
raadsvergadering van juni 2012 heeft de Gemeenteraad van Brunssum deze uitgangspunten bekrachtigd
en ingestemd met het gaan uitvoeren van een pilot waarin de gemeenten ervaring kunnen opdoen met
buurtbeheerbedrijven en publieke payrolling. In het najaar van 2012 zal een en ander verder worden
uitgewerkt. Daarnaast zullen dan ook voorstellen worden gedaan over de gewenste structuur van de SW
in de regio. De gemeenten hebben gezamenlijk geconcludeerd dat de uitvoering van de SW beter niet
privaatrechtelijk kan worden ondergebracht in een NV, omdat de gemeenten in een NV nagenoeg geen
sturing hebben.

Regionaal is in 2011 reeds gestart met de voorbereiding van de WWNV per 01-01-2013 en de
herstructurering van de SW. Ondanks het ‘op ijs’ zetten van deze plannen en het van rijkswege
intrekken van de herstructureringsgelden, wordt deze samenwerking op meerdere niveaus voortgezet.
Bestuurlijk door de portefeuillehouders en ambtelijk door het management en beleids-, financieel en
juridisch medewerkers. De reden voor transitie van de SW in deze regio komt niet primair voort uit
wetgeving of plannen van de regering, maar puur uit financieel belang van de betrokken gemeenten.

Kaderstellende nota’s
Raad
Uitgangspunten en mogelijkheden voor de uitvoering van de WSW (2012)
GR WOZL (2009)

Wat willen we bereiken? (maatschappelijk effect/ beoogde resultaat)
1. Met de beperkte financiële rijksmiddelen zo veel mogelijk mensen met een verminderd

arbeidsvermogen duurzaam laten participeren in het reguliere bedrijfsleven.
2. Een op termijn bedrijfseconomisch gezond Licom dat zich concentreert op de activiteit

Beschut Werk exclusief detacheringen.
3. Regie voeren over het gehele arbeidsmarktbeleid. Uitvoeringsorganisaties zoals Licom zijn

daarin volgend.
4. Samenwerking binnen de regio met andere gemeenten en/of uitvoeringsorganisaties op een
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schaalniveau waarbij wordt gestreefd naar optimale efficiency

Wat gaan we ervoor doen? (prestaties)
1. Het invulling geven aan de voorgenomen pilots in het kader van de herstructurering SW, in

samenspraak met de aangesloten gemeenten.
2. Komen tot voorstellen voor de nieuwe structuur voor de uitvoering van de SW, waarin de

gemeenten de regie nemen.
3. Komen tot regionale samenwerking op deelterreinen zoals diagnostiek en

werkgeversbenadering en -dienstverlening.

4. Bestuurlijke regie voeren over Licom via de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Hoe meten wij of het beoogde resultaat is bereikt?
Indicatoren Bron 2012 2013 2014 2015
- Het aantal nieuwe Wsw-indicaties
(30% uitstroom Wsw)
- Het aantal loondispensatie trajecten
- Het jaarlijkse bedrijfsresultaat van
Licom en WOZL
- Regionale samenwerkingsafspraken
en projecten op het gebied van
regionaal arbeidsmarktbeleid

- Rijkssubsidie
herstructureringsfonds
- P&C rapportages Licom en
WOZL

X X X X

Wat zijn onze risico’s

Bestuurlijk/beleidsinhoudelijk
De bestuurlijk/beleidsinhoudelijke uitgangspunten voor de uitvoering van de SW en Licom N.V. in
het bijzonder zijn in kaart gebracht en vastgesteld door de Raad in de vergadering van juni 2012.
Uitdaging is om, vanuit de positie als aandeelhouder, Licom te bewegen om deze uitgangspunten ook
daadwerkelijk spoedig in de praktijk te brengen.

Financieel
 Ondanks de gemeentelijke inspanningen in de afgelopen 2 jaar om Licom ‘op de rails’ te

krijgen en te brengen naar een positief exploitatieresultaat, wordt er voor 2012 en 2013 nog
een groot negatief exploitatieresultaat verwacht van zeker zo’n € 10 mln.

 Daarnaast treden de 11 aandeelhoudende gemeenten als bankier op om de liquiditeit van
Licom op peil te houden zodat Licom aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. Deze
financiering is tot op heden ‘om niet’ verstrekt, omdat het tevens onderdeel uit maakt van de
financiering van het exploitatietekort. Risico is dat de gemeenten hiervoor geen zekerheid
terug krijgen. Onderzocht wordt of en zo ja, in hoeverre het verstandig is om deze middelen
als kortlopende geldlening te verstrekken.

 Door de val van het kabinet zijn de plannen rondom de WWNV en herstructurering SW ‘op
ijs’ gezet. Hierdoor is ook de rijksfinanciering vanuit de herstructureringsfaciliteit
ingetrokken. Deze middelen willen de gemeenten inzetten voor de transitie van Licom. Zoals
het er nu naar uit ziet, zullen gemeenten deze kosten zelf moeten dragen. Positief daarbij is
wel dat de voorziene korting op de WSW-subsidie per 01-01-2013 en verder ook is
teruggedraaid en deze maatregel mogelijk (deels) kan voorzien in de transitiekosten.
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Juridisch
 Inmiddels is overduidelijk geworden dat het onderbrengen van de uitvoering SW in een

privaatrechtelijke BV geen goede keuze is geweest. Uitdaging voor 2013 en verder is het om
deze structuur om te zetten in een publiekrechtelijke structuur waar de gemeenten rechtstreeks
regie hebben.

Projecten Resultaat
Project herstructurering SW o.l.v.
programmamanager D. Langedijk

Licom terug naar SW beschut en binnen budget alle andere
bedrijfsonderdelen afgestoten/vervreemd/verplaatst.
Functionerende buurtbeheerbedrijven.

Project implementatie WWNV o.l.v.
procesmanager I. Thuis

Lokaal, regionaal en gewestelijk afstemming op het gebied
van diagnose, arbeidsmarktbeleid en werkgeversbenadering
en –dienstverlening.

Project Betere Buren Buurtbeheerbedrijf
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3.2.3 Participatie (Wmo) en educatie
Het toekomstperspectief voor de Wmo is continu aan verandering onderhevig. Sinds dit jaar heeft
Brunssum haar Wmo-beleid en uitvoering gekanteld, hetgeen impliceert, dat wij onze inwoners op een
andere wijze compenseren in hun beperking om deel te nemen aan de samenleving. We werken nu
meer dan voorheen vraaggericht i.p.v. claimgerecht en we focussen minder op voorzieningen als
oplossing, maar kijken naar de resultaten die onze inwoners willen bereiken. Daarbij wordt de
verantwoordelijkheidsladder gebruikt, wat inhoudt dat eerst gekeken wordt naar wat iemand en zijn
omgeving zelf kan voordat professionele hulp ingezet wordt. Ons maatwerkteam, de nieuwe
gemeentelijke regels, het persoonlijk participatiebudget en de inzet van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt zijn de vier hoofdingrediënten van deze transitie die het hoofd moet bieden aan de steeds
groter wordende groep mensen in Brunssum die in een kwetsbare positie verkeren.

De uitdagingen die wij voor 2013 voorzien zijn zowel financieel als inhoudelijk van aard.
Zo wordt de indicatiestelling voor mensen met de ‘Zorgzwaartepakketten 1 t/m 3’, die
verzorgingshuiszorg nodig hebben, afgeschaft. Deze mensen komen met hun hulpvragen terecht bij het
Wmo-loket, hetgeen financiële consequenties heeft. Ook ontvangen de huidige klanten met deze
pakketten minder vergoeding voor vervoer, wat effect heeft op de zorgconsumptie van bijvoorbeeld
mensen met GGZ-problemen en ouderen. Verder wordt het BTW-tarief voor bepaalde Wmo-
voorzieningen van 19% naar 21% verhoogd wat een financiële impact heeft. Daarnaast vindt landelijk
een begrotingstechnische stelselwijziging plaats in de IV3-functies. Onderdeel daarvan is dat het rijk
het bedrag voor het product ‘voorzieningen gehandicapten’ (hulpmiddelen, vervoer en WAP’s)
macrotechnisch afraamt.

Beleidsinhoudelijk is onze gemeente in deze coalitieperiode hard aan de slag gegaan met
voorbereidingen ten aanzien van drie grote nieuwe taken in het sociale domein: de Wet werken naar
Vermogen, de AWBZ begeleiding en de Wet Zorg voor de jeugd. Deze drie decentralisaties boden een
kans om zaken voortvarender en integraler aan te pakken. Twee van deze decentralisaties (Wet werken
naar vermogen en AWBZ begeleiding) zijn controversieel verklaard. Besluitvorming ligt stil tot de
vorming van een nieuw kabinet. Onze gemeente kiest ervoor niet af te wachten. We zetten ons in om
participatie van burgers in een kwetsbare positie te bevorderen en zien kansen om dat vooral via een
samenhangende aanpak te doen onder het motto '1 huishouden, 1 plan, 1 aanpak'. Uw raad zal uiterlijk
in de eerste helft 2013 een richtinggevend integraal beleidskader voor deze transitie in het sociale
domein ontvangen.

Naast de landelijke ontwikkelingen zijn er ook heel wat lokale ontwikkelingen gaande. Eén daarvan is
dat we ernaar streven om per 1 januari 2013 hulp bij het huishouden middels nieuwe contracten aan te
bieden.Voorts ontwikkelen we de Wmo inhoudelijk nog verder door, ook in 2013. Zo streven we naar
nog meer inzet van uitkeringsgerechtigden in het beantwoorden van hulpvragen van onze Wmo-
klanten, het verder collectiveren van voorzieningen en het versterken van de eigen kracht en het
efficiënt inzetten van de middelen.

Op het gebied van (volwassenen)educatie verandert er inhoudelijk niets. De gemeente Brunssum kocht
ook in 2012 samen met de overige Parkstadgemeenten haar educatieactiviteiten in bij het Arcus college
op basis van een productovereenkomst. Deze ‘verplichte winkelnering’ vervalt echter volgens de wet
op het Participatiebudget niet per 1 januari 2013, maar per 1 januari 2014. In de loop van 2013 zullen
de regiogemeenten starten met de aanbesteding van de inkoop van educatie voor 2014 en verder.

Kaderstellende nota’s
Raad
- nota ‘doorontwikkeling Wmo, een nieuwe aanpak gevraagd’(2011)
- beleidsnota Wmo ‘Samen lukt het!’ 2012-2015 (2011)
- nota ‘Brunssum in de strijd tegen laaggeletterdheid’ (2012)
- masterplan wonen Welzijn en Zorg ‘heel de mens telt’ (2010)
- Verordening persoonlijk participatiebudget Brunssum (2012)
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- Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Brunssum (2012)
- subsidieverordening Welzijn Cultuur en Sport (2009)
College van B&W
- evaluatie en uitvoeringsprogramma’s Wmo (2011)
- plan van aanpak ‘toegankelijkheid en vervoer en agenda 22’ (2010)
- convenant masterplan wonen Welzijn en Zorg ‘heel de mens telt’ (2010)
- Beleidsregels Wmo (2012)

Wat willen we bereiken? (maatschappelijk effect/ beoogde resultaat)
1. Stimuleren dat inwoners van Brunssum zo lang mogelijk zelfstandig wonen, op een prettige manier
in hun eigen omgeving. Daarbij nemen zo lang mogelijk deel aan het sociaal en maatschappelijk
verkeer. De te bereiken resultaten zijn:
a. een schoon en leefbaar huis;
b. wonen in een geschikt huis;
c. beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften;
d. beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding;
e. het thuis kunnen zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren;
f. zich verplaatsen in en om de woning;
g. zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel;
h. de mogelijkheid om contacten te hebben met medemensen en deel te nemen aan recreatieve,

maatschappelijke of religieuze activiteiten.
2. Het ondersteunen van jongeren en volwassenen die een tweede kans op onderwijs of scholing
willen of nodig hebben om te kunnen participeren in de maatschappij. Educatie ondersteunt hen bij
het verhelderen van hun doelen en geeft hen bagage om zelf keuzes te kunnen maken in leven en
loopbaan.

Wat gaan we ervoor doen? (prestaties)
1. De taken die de gemeente door de Wmo heeft gekregen, zijn in de wet omschreven in de
zogenoemde prestatievelden. Deze zijn:

 de leefbaarheid in wijken en buurten vergroten;
 jongeren en ouderen ondersteunen;
 informatie en advies geven;
 ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers;
 zorgen dat mensen met een beperking mee kunnen doen;
 voorzieningen voor mensen met een beperking;
 opvang voor mensen met problemen;
 openbare geestelijke gezondheidszorg;
 zorgen voor mensen met een verslaving.

De wijze waarop we die taken uitvoeren is o.a. door de inzet van ons
- maatwerkteam, aangehaakt aan de 3 WWZ-teams in de Brunssumse wijken
- die langs de verantwoordelijkheidsladder, de verordening en beleidsregels samen met de klant

bepalen wat de meest passende financieel laagdrempelige weg is die afgelegd moet worden om
te komen tot een resultaat

- waarbij het aantal uren individuele hulp bij het huishouden teruggebracht wordt, waarbij het
PPB als vervangend middel wordt ingezet

- de gemeente steeds meer en bredere voorliggende voorzieningen stimuleert en organiseert
- en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (WWB-ers en WSW-ers) de kans geeft om

binnen de Wmo werkervaring op te doen.
2. Inkoop van educatietrajecten
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Hoe meten wij dat of het beoogde resultaat is bereikt?
Indicatoren Bron 2011 2012 2013 2014
Cijfer voor hulp bij huishouden
en voor afhandeling aanvraag is
in 2012 hoger of gelijk aan 2011

Klanttevredenheidsonderzoek
Wmo

7.8 7.8

Aantal gestarte/ met succes
afgeronde opleidingen bij het
ROC OZL in het kader van
educatie

Verantwoording 2012 Arcus
college

X

Wat zijn onze risico’s?
Bestuurlijk/beleidsinhoudelijk
Voor 2013 zijn er bestuurlijk en beleidsinhoudelijk geen risico’s.
Financieel
Door landelijke maatregelen is het risico groot dat we meer zullen uitgeven aan de Wmo- hulp aan
onze inwoners dan we hiervoor ontvangen van het rijk.
In 2013 zal het een risico zijn om met het rijksbudget de volledige kosten van de educatie te dekken.
In 2011 is reeds gestart met een afbouw van nieuw aangegane verplichtingen om vanaf 2013 met het
beschikbare rijksbudget uit te kunnen komen.
Juridisch
In de loop van 2013 zal er een aanbesteding worden opgestart voor de inkoop van educatietrajecten
als de verplichte winkelnering bij het ROC vervalt.

Projecten Resultaat
Project Betere Buren Buurtbeheerbedrijf
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3.2.4 Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening was in het verleden vooral een bankfunctie die door de Kredietbank Limburg
werd uitgevoerd. In recente jaren is er meer aandacht gekomen voor de sociale aspecten. Daartoe heeft
de gemeente afspraken gemaakt met het Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk
(CMWW) en Kredietbank Limburg (KBL).

Schuldhulpverlening is een steeds urgenter maatschappelijk probleem geworden. Sinds 2008 is het
beroep op de schuldhulpverlening toegenomen, als gevolg van de economische crisis. In de jaren 2009
tot en met 2011 ontvingen de gemeenten extra middelen van het ministerie SWZ. Deze extra middelen
zijn in 2012 vervallen. Daarnaast is de rijksbijdrage in het gemeentefonds vanaf 2012 verlaagd. Deze
verlaging is overigens niet doorvertaald naar de gemeentelijke budgetten.

Per 1 juli 2012 is de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening ingevoerd. De gemeenteraad heeft per 1
juli 2012 het “Beleidsplan Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) 2012-2015” vastgesteld
over de integrale aanpak van schuldhulpverlening. De uitgangspunten zijn:

 We gaan uit van de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de burger;
 We werken vraaggericht en resultaatgericht en de samenwerkingspartners werken in

samenhang en integraal;
 We werken laagdrempelig, maar voeren wel een toelatingsbeleid.

Deze uitgangspunten worden overigens door de gemeenten, die onderdeel uitmaken van de
Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg, gedeeld. In het najaar van 2012 zullen van de
beleidsnota afgeleide beleidsregels en uitvoeringsafspraken worden vastgesteld door het College.

Kaderstellende nota’s
Raad
- Beleidsplan Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) 2012-2015 (2012)
college van B&W
- B&W besluit inzake Voorstel aanpak regie & bezuiniging CMWW (2011)
- B&W besluit inzake Koersbepaling Schuldhulpverlening (2011)

- Dienstverleningsovereenkomst Kredietbank Limburg (2012)
- Convenant aanpak huurschulden (2011)

Wat willen we bereiken? (maatschappelijk effect/ beoogde resultaat)
Mensen met schulden worden voldoende ondersteund om te kunnen participeren in de maatschappij.

Wat gaan we ervoor doen? (prestaties)
1. Het bieden van laagdrempelige ondersteuning via het CMWW (inclusief regierol en

poortwachter-functie)
2. Het bieden van financieel-technische ondersteuning bij schulden via de Kredietbank Limburg,

op basis van de dienstverleningsovereenkomst.
3. Het komen tot structurele afstemming door samenwerkingspartners CMWW, Kredietbank

Limburg, gemeenten Parkstad Limburg en sociale diensten;

Hoe meten wij of het beoogde resultaat is bereikt?
Indicatoren Bron 2012 2013 2014 2015
- Aantal meldingen van mensen met vragen van
financiële aard
- Aantal meldingen van mensen met
problematische schulden
- Aantal succesvol afgesloten trajecten CMWW

Jaarverslagen
CMWW/ KBL

X X X X
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- Aantal succesvol afgesloten trajecten KBL

Wat zijn onze risico’s?
Bestuurlijk/beleidsinhoudelijk
Het is een uitdaging om in tijden van krimpende budgetten een groter beroep op voorzieningen
beleidsmatig in te vullen voor wie de voorziening wel/niet beschikbaar wordt, omdat het gaat om een
laatste vangnet.

Financieel
Het beroep op schuldhulpverlening stijgt, terwijl de tijdelijke extra financiering vervalt per 2012 en
de structurele budgetten dalen.

Juridisch
---

Projecten Resultaat
Preventieproject “Slim met Geld”met
Romboutscollege schooljaar 2012/2013

Vergroten bewustwording onder ouders en scholieren
over het omgaan met geld en schulden. Hierdoor zullen
minder jongeren met schulden kampen.

Convenant huurschulden Herijking convenant gemeente Brunssum, ISD BOL,
Wonen Zuid, Weller en CMWW ter voorkoming van
huurschulden en huisuitzetting.
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Wat mag het kosten ?
Bedragen x € 1.000,-

Programma 2 2012 2013 2014 2015 2016

Loonkosten 0 0 0 0 0
Kosten derden 3.726 3.635 3.635 3.635 3.635
Subsidies 37.225 36.222 36.222 36.222 36.222
Kapitaallasten 390 383 383 383 383
Doorbelastingen 1.384 1.392 1.392 1.392 1.392
Totaal Lasten € 42.725 € 41.632 € 41.632 € 41.632 € 41.632

Overige inkomsten 0 8 0 0 0
Belastingen 0 0 0 0 0
Rijksinkomsten 30.017 29.030 29.030 29.030 29.030
Doorbelastingen 266 141 141 141 141
Totale Baten

programma

€ 30.283 € 29.179 € 29.171 € 29.171 € 29.171

Saldo vóór bestemming € 12.442 N € 12.453 N € 12.461 N € 12.461 N € 12.461 N

Stortingen in reserves 248 31 31 31 31
Onttrekkingen aan

reserves

122 131 131 131 131

Saldo na bestemming € 12.568 N € 12.353 N € 12.361 N € 12.361 N € 12.361 N
Toelichting:
V : voordelig budgettair effect
N : nadelig budgettair effect

Bedragen x € 1.000,- Incl. 0e-begrotingswijziging

Programma 2 2012 2013 2014 2015 2016

Loonkosten 0 0 0 0 0
Kosten derden 3.726 3.535 3.535 3.535 3.535
Subsidies 37.225 36.321 36.321 36.321 36.321
Kapitaallasten 390 383 383 383 383
Doorbelastingen 1.384 1.392 1.392 1.392 1.392
Totaal Lasten € 42.725 € 41.631 € 41.631 € 41.631 € 41.631

Overige inkomsten 0 8 0 0 0
Belastingen 0 0 0 0 0
Rijksinkomsten 30.017 29.030 29.030 29.030 29.030
Doorbelastingen 266 266 266 266 266
Totale Baten

programma

€ 30.283 € 29.304 € 29.296 € 29.296 € 29.296

Saldo vóór bestemming € 12.442 N € 12.327 N € 12.335 N € 12.335 N € 12.335 N

Stortingen in reserves 248 31 31 31 31
Onttrekkingen aan

reserves

122 131 131 131 131

Saldo na bestemming € 12.568 N € 12.227 N € 12.235 N € 12.235 N € 12.235 N
Toelichting:
V : voordelig budgettair effect
N : nadelig budgettair effect
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3.3. Ruimtelijke Pijler

Kerndoel: Aantrekkelijke leefomgeving

Visie

Wij investeren zodanig in onze gemeente, dat huidige en toekomstige inwoners hier graag willen
wonen, werken en verblijven. De woningen in de wijken sluiten aan op de behoefte en de
woonomgeving heeft een positieve, schone uitstraling, zodat men zich er prettig en veilig voelt.
De leefomgeving blijft, ondanks de demografische en maatschappelijke ontwikkelingen, voor de
bewoners aantrekkelijk. Een goede bereikbaarheid van woningen en voorzieningen evenals de
gezondheid en veiligheid van bewoners zijn van belang voor de leefbaarheid. Externe
veiligheidsrisico’s worden beperkt
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3.3.1 Ruimtelijk beleid en volkshuisvesting

Het ruimtelijk beleid van Brunssum is in de afgelopen decennia ingrijpend veranderd. Vroeger lag de
nadruk op een kwantitatieve uitbreiding van de woningvoorraad. Het accent is in de laatste jaren
verschoven naar kwalitatieve herstructurering, ingegeven door een afnemende bevolkingsomvang. Het
creëren van een aantrekkelijke leefomgeving staat nu voorop.

Wonen is een eerste levensbehoefte van de mens. Een goed functionerende woningmarkt is daarom van
essentieel belang voor het maatschappelijk welbevinden. Het dalend aantal inwoners en de wijzigingen
in de samenstelling van huishoudens als gevolg van vergrijzing en ontgroening dwingen ons ertoe de
woningvoorraad aan te passen aan de toekomstige woningbehoeften, zowel in kwantitatieve als
kwalitatieve zin. Krimp vormt daarbij niet een bedreiging, maar biedt juist ook kansen voor de
verbetering van de leefomgeving en de herstructurering en transformatie van de woningvoorraad. In
enkele wijken gebeurt dat door een integrale gebiedsontwikkeling (herstructurering). In andere zijn
minder vergaande maatregelen nodig.

De komende 15 tot 20 jaar zullen wijken dan ook duurzaam worden heringericht en getransformeerd op
basis van integrale gebiedsontwikkeling (stadsdeelvisies) zodanig dat de leefbaarheid duurzaam
verbeterd wordt en ingespeeld kan worden op de demografische en maatschappelijke ontwikkelingen en
effecten van de bevolkingskrimp op het gebied van wonen, welzijn, zorg, onderwijs en economie.

In de gemeentelijke Structuurvisie wordt het ruimtelijk toekomstbeeld op het gebied van wonen,
werken, voorzieningen, milieu en verkeer voor de komende 15 jaren weergegeven. Actuele ruimtelijke
plannen, die afgestemd zijn op de gewijzigde (woning)markt, vormen de basis voor het welslagen van
deze transformatie. De bestemmingsplannen geven de kaders aan voor het juridisch mogelijk maken
van de gewenste ontwikkelingen, maar vormen tevens ook het instrumentarium om ongewenste
ontwikkelingen tegen te gaan. Daarnaast zijn verkavelingplannen en inrichtingsplannen van belang
voor de (financiële) haalbaarheid en de noodzakelijke exploitatieplannen. Beeldkwaliteitplannen
worden ingezet om een bepaalde kwaliteit te garanderen voor de bebouwde en onbebouwde omgeving.
Daarbij hebben we in het bijzonder aandacht voor behoud van de historische kwaliteiten van onze
mijnwijken.

Leefbaarheid en veiligheid worden niet alleen bepaald door de kwaliteit van de openbare ruimte. Van
belang is ook dat de gezondheid en veiligheid van bewoners worden gegarandeerd door ervoor te
waken dat de kwaliteit van bodem en lucht aan de gestelde eisen voldoen en dat geluidsoverlast en
omgevingslawaai binnen aanvaardbare normen blijven. Verder moeten de externe veiligheidsrisico’s
worden beperkt.

Brunssum streeft naar een goede bereikbaarheid van woningen en voorzieningen. Bereikbaarheid te
voet, per fiets, met de auto en waar mogelijk met het openbaar vervoer. Tegelijkertijd moeten de
nadelige effecten van mobiliteit voor veiligheid en voor milieu zoveel mogelijk worden beperkt

Kaderstellende nota’s
- Provinciaal Omgevings Plan (POL)
- Intergemeentelijke structuurvisie
- Provinciale woonvisie
- Regionale woonvisie Parkstad
- Limburgse wijkaanpak
- Herstructureringsvisie voor de woningvoorraad Parkstad Limburg
Raad
- Gemeentelijke structuurvisie (2009)
- Meerjarenprogramma bestemmingsplannen 2008-2013 (2007)
- Gemeentelijke welstandsnota inclusief de evaluatienota (2009)
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- Masterplan Treebeek (2008)
- Masterplan Centrum (2008)
- Masterplan Wonen, Welzijn en Zorg (2010)
College van B&W
- Met Weller in het kader van het masterplan centrum gesloten samenwerkingsovereenkomst (2008)
- Beleidsnotitie dakkapellen Langeberg (2011)
- Tussen de Wonen Zuid, Weller en de gemeente gesloten intentieovereenkomst met betrekking tot de
businesscase gebiedsontwikkeling stadsdeel Brunssum West (2012)
- Tussen de Provincie Limburg, Parkstad Limburg, Weller en de gemeente gesloten samenwerkings-
overeenkomst met betrekking tot de businesscase gebiedsontwikkeling stadsdeel Brunssum Centrum -
Noord (2012))

Wat willen we bereiken? (maatschappelijk effect/ beoogde resultaat)
1. Het streven is er op gericht om de komende 15 tot 20 jaar in gezamenlijkheid de leefbaarheid en
veiligheid in die wijken waar deze onder druk staan, middels een integrale gebiedsaanpak te
verbeteren. Inwoners van Brunssum moeten kunnen blijven rekenen op een vitale en duurzame
leefomgeving
2. Op basis van de (aangepaste) envelop die het regionale kader voor de transformatieopgave voor
Parkstad Limburg aangeeft, zal de woningvoorraad moeten worden teruggebracht i.v.m. de afname
van het aantal woningbehoevende huishoudens en het terugbrengen van de leegstand naar 2%. Ook de
plancapaciteit aan niet harde bouwplannen dient zoveel mogelijk te worden teruggebracht. Tevens
wordt rekening gehouden met een transformatieopgave, omdat de (kwalitatieve) woningbehoefte niet
meer past bij de woningvoorraad.
Door tijdig ingrijpen kunnen de gevolgen voor de leefbaarheid in de wijken als gevolg van leegstand
worden beperkt, kunnen de gevolgen van dalende woningprijzen worden beperkt en kan segregatie
worden voorkomen
3. Het bevorderen van een doelmatige voorziening in de plaatselijke woningbehoefte, zowel in
kwantitatieve als kwalitatieve zin, op basis van het Provinciale Woonvisie Limburg, de Regionale
Woonvisie Parkstad Limburg, alsmede regionale en lokale (prestatie-) afspraken. Bijzondere aandacht
daarbij voor de huisvesting van zorgbehoevenden en verblijfsgerechtigden.
4. Toezien dat zowel de bebouwde als onbebouwde omgeving voldoen aan de gewenste
kwaliteitsnormen. Behoud van de historische kwaliteiten in de mijnwijken.

Wat gaan we ervoor doen? (prestaties)
1. In 2013 vindt een evaluatie plaats van de Structuurvisie, met onder andere specifieke aandacht voor
het terugbrengen van de bouwcapaciteit;
2. Het meerjarenprogramma bestemmingsplannen wordt uitgevoerd. Bij de actualisatie van de
bestemmingsplannen wordt de plancapaciteit voor wonen herzien/ teruggebracht;
3. Eind 2012/ begin 2013 zal ook de welstandsnota worden geactualiseerd;
4. Een bestemmingsplan beschermde gezichten wordt opgesteld;
5. De stadsdeelvisies voor het gebieden Brunssum-Centrum/Noord en –West worden in 2013
afgerond. De stadsdeelvisie Brunssum Zuid/Oost wordt voorbereid. Projecten voortvloeiende uit deze
stadsdeelvisies (zie hierna) zullen gefaseerd worden uitgevoerd.

6. Woningen die niet meer voldoen aan de behoefte worden onttrokken aan de woningvoorraad of
getransformeerd. Op basis van de geactualiseerde regionale woonvisie en de daaraan aangepaste
envelop die het regionale kader voor de transformatieopgave voor Parkstad Limburg aangeeft, worden
in 2013 naar verwachting ca. 125 woningen gesloopt (m.n. portieketagewoningen Poorterstraat en
Mettebos) en ca. 75 nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd (m.n. in Treebeek en het Centrum);

7. De taakstelling huisvesting verblijfsgerechtigden zal opnieuw worden gerealiseerd.
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Hoe meten wij of het beoogde resultaat is bereikt?
Indicatoren Bron 2011 2012 2013 2014
1 en 3 Scores leefbaarometer Leefbaarometer Zeer

positief

Zeer
positief

Zeer
positief

Zeer
positief

2 Woningvoorraad. Provinciale
woonmonitor

14.310 14.250 14.200 14.150

3. % leegstaande panden Prov. woonmonitor 3,3 3,2 3,1 3,0

Wat zijn onze risico’s?
Financieel
- Het niet nakomen van woningbouwafspraken dan wel het niet (tijdig) realiseren van de taakstelling
huisvesting verblijfsgerechtigden kan leiden tot sancties van hogere overheden, bijv. in de vorm van
een reactieve aanwijzing of een inpassingsplan in het kader van de Wro resp. het starten van een “in
de plaatstredingstraject” in het kader van de Huisvestingswet, waarbij de hogere overheid op kosten
van de gemeente voor realisatie van de taakstelling zorg draagt.
- De financiering van de transformatieopgave voor de (middel)lange termijn is (nog) niet verzekerd.
Aanwending van de herstructureringsreserve is mede afhankelijk van (prestatie-)afspraken met
Weller;
- Kostenverhaal op grond van de Grexwet is niet kostendekkend. Planschade kan veelal worden
verhaald op de projectontwikkelaar. De advieskosten voor het beoordelen van een planschadeverzoek
niet. Kaders voor grondexploitaties en kostenverevening/kostenverhaal dienen in de Structuurvisie te
zijn vastgelegd.
- Indien bestemmingsplannen niet tijdig worden geactualiseerd, kunnen geen leges worden geheven.
- Het terugbrengen van (woningbouw)plancapaciteit in het kader van de gemeentelijk krimpopgave
kan gepaard gaan met schadevergoeding en planschadeclaims

Bestuurlijk/ beleidsinhoudelijk
- De realisatie van de ambities is mede afhankelijk van de inspanningen van derden.
- Indien bestemmingsplannen niet tijdig worden geactualiseerd, belemmert dit de uitvoering van
gewenste ontwikkelingen of maakt het onmogelijk om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan;

Projecten Resultaat
Projecten in het kader van de
stadsdeelvisie Brunssum- Centrum/Noord

Een volgend deelplan uit het masterplan Centrum
(vervangende nieuwbouw 15 woningen Woendershof) zal
kunnen worden afgerond. 86 portieketagewoningen
Poorterstraat zullen naar verwachting kunnen worden
gesloopt. Naar verwachting zullen in 2013 tevens de
deelplannen bouw van de brede school in het Kerkeveld
en de realisatie van het zorgplein in uitvoering zijn
genomen, en zal een eerste begin kunnen worden gemaakt
met de realisatie van de doorsteek
Wilhelminastraat/Koutenveld. Afhankelijk van interne
besluitvorming omtrent renovatie versus nieuwbouw
Brikke Oave en de daarop volgende uitkomst van de
aanbestedingsprocedure wordt tevens een aanvang
gemaakt met de bouw van de Brikke-Oave c.q.
herinrichting Lindeplein.
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Projecten in het kader van de
stadsdeelvisie Brunssum-West

Het eerste vervangende nieuwbouwproject uit het plan
“hart voor Treebeek” (44 eengezinswoningen) zal in de
loop van 2013 worden opgeleverd. Met de projecten 39
appartementen met winkels aan het Treebeekplein en de
verbouwing van de St. Franciscusschool zal naar
verwachting daadwerkelijk een aanvang kunnen worden
gemaakt.

Aanbesteding stadsdeelvisie Brunssum-
Zuid/Oost

Het streven is er op gericht om in 2013 te komen tot een
opdrachtverstrekking voor het opstellen van een
stadsdeelvisie voor Brunssum Zuid/Oost
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3.3.2 Milieu, verkeer en openbare ruimte

De aantrekkelijkheid van de leefomgeving wordt in belangrijke mate bepaald door de kwaliteit van
groen en natuur. Ook de inrichting van een wijk en een adequaat onderhoudsniveau van de wegen
dragen in belangrijke mate bij aan een positieve beleving van de omgeving.

Veel mobiliteit vindt plaats binnen de regio. Daarom werken we binnen Parkstad samen aan een
duurzaam verkeer- en vervoerssysteem voor de regio. Dragers daarin zijn de ontwikkeling van een
regionale hoofdinfrastructuur (Binnen- en Buitenring), het versterken van het openbaar vervoer, de
aanleg van een goed fietsnetwerk, en het investeren in een goede basisverkeersveiligheid in de wijken.

Lucht, water en bodem dienen van een zodanige kwaliteit te zijn dat de gezondheid van mensen die in
Brunssum wonen, werken en verblijven niet wordt aangetast. Geluid en omgevingslawaai blijven
binnen aanvaardbare grenzen. Dat geldt eveneens voor blootstelling aan onaanvaardbare externe
veiligheidsrisico’s van vervoer, opslag en verwerken van gevaarlijke stoffen.

Brunssum stimuleert een duurzame levensstijl van inwoners, waarbij de nadruk ligt op duurzame
energie en energiebesparing. De gemeente zal daarin, waar mogelijk, een voorbeeldfunctie vervullen.
Ook op het gebied van verwerking van afval staat bescherming van het milieu voorop. Huishoudelijke
afvalstoffen worden op een efficiënte, doelmatige en milieuhygiënische wijze verwijderd tegen een
kostendekkende prijs. Het gescheiden aanbieden van afval wordt verder gestimuleerd.

Kaderstellende nota’s
- Regionaal Verkeer- en Vervoerplan
Raad
Meerjaren Investeringsprogramma Openbare ruimte 2011-2014 (2011)
Jaarlijks Milieuprogramma
Nota bodembeheer mijnsteengebieden gemeente Brunssum (2011)
Bodembeheerplan gemeente Brunssum (2007)
College van B&W
- Verkeersveiligheidplan (2011)
- Groenstructuurplan (2003)
- Groenbeheerplan (2003)
- Parkeernota (2005)

Wat willen we bereiken? (maatschappelijk effect/ beoogde resultaat)
1. Voorkomen dat inwoners van Brunssum worden blootgesteld aan onaanvaardbare niveaus van
geluid-/omgevingslawaai, aan overschrijding van de europese luchtkwaliteitsnormen en aan externe
veiligheidsrisico’s. De bodem is van een zodanige kwaliteit, dat inwoners daarop veilig kunnen,
wonen, werken en recreëren;
2. Toenemende bewustwording en gebruik onder de inwoners van duurzame
energiebesparingmogelijkheden;
3. Het leveren van een evenredige bijdrage aan de landelijke doelen op het gebied van preventie,
scheiding en hergebruik van afvalstoffen;
4. Het onderhouden van een voor alle verkeersdeelnemers goede en veilige openbare infrastructuur.
Straten, trottoirs en andere openbare plekken zijn voor iedereen bruikbaar en toegankelijk. Voldoende
openbare verlichting en een goed onderhouden en schone openbare ruimte voorkomen dat mensen
zich onveilig voelen;
5. Het profileren van Brunssum als een prettige woongemeente in een groene omgeving door een
goede inrichting en een goed onderhoud van de groene leefomgeving. Groenvoorzieningen en gericht
natuurbeleid dragen bij aan de aantrekkelijkheid van de woonomgeving en bieden inwoners
mogelijkheden tot recreatie en natuurbeleving in de naaste omgeving. Groen- en natuurgebieden als
onderdeel van een (internationaal) netwerk van natuurgebieden met toeristisch-recreatieve betekenis
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zijn goed bereikbaar vanuit iedere buurt op loopafstand;
6. Goede bereikbaarheid te voet, per fiets met de auto en openbaar vervoer vanuit de woning naar alle
gewenste bestemmingen. Tegelijkertijd moeten de effecten van mobiliteit voor veiligheid en voor
milieu zoveel mogelijk worden beperkt;
7. Een voor iedereen bereikbaar en bruikbaar openbaar vervoer met hoogfrequente verbindingen met
Parkstad centrum en intercitystations.
8. Een heldere regionale ringwegenstructuur met goede oriëntatiemogelijkheden voor automobilisten
die ertoe bijdraagt dat niet-noodzakelijk verkeer via het bovenlokale wegennet wordt afgewikkeld;
9. Het verder verbeteren van de verkeersveiligheid, het beperken van het aantal en van de ernst van de
verkeersongevallen, en het terugdringen van gevoelens van onveiligheid die het verkeer bij bepaalde
weggebruikers veroorzaakt. Speerpunten van beleid zijn fietsroutes voor schoolgaande jeugd en de
schoolomgeving. Iedereen moet met een minimum aan onveiligheid gebruik kunnen maken van onze
wegen. Het aantal dodelijke ongelukken blijft 0.
10. Een aanvaardbaar ordelijk parkeerbeeld in de wijken en goed bereikbare winkelcentra.

Wat gaan we ervoor doen? (prestaties)
1. Jaarlijks wordt een milieuprogramma vastgesteld waarin activiteiten voor alle milieugerelateerde
onderwerpen zijn opgenomen (vergunningen, bodemkwaliteit, geluid, luchtkwaliteit, externe
veiligheid, klimaat en duurzaamheid, afval, milieucommunicatie en milieutoets van ruimtelijke
plannen). Brunssum blijft zich inspannen om de overlast die de AWACS-vluchten opleveren, terug te
brengen;
2. Het MIP Openbare Ruimte 2011-2014 wordt uitgevoerd en daarmee de beleidsplannen waarop dit
programma is gebaseerd. Hierbij wordt maximaal mogelijk rekening gehouden met de wensen van de
inwoners;
3. In samenwerking met Parkstad Limburg (gemeenten) worden lokale en interlokale
groenstructuurplannen opgesteld. Groenstructuren worden verankerd in de ruimtelijke ordening;
Wij willen ons sterker profileren als ‘groene’ gemeente. Hiervoor dingen wij in 2013 mee naar de
competitie ‘groenste gemeente van Nederland’ (entente Florale).
4. Brunssum draagt bij in de ontwikkeling en uitvoering van het regionaal beleid (regionaal Verkeer-
en Vervoerplan, busroutes, subsidieverwerving), alsook het project Buitenring;
5. Een op verkeersaantrekkende functies afgestemd wegennetwerk wordt gerealiseerd. Dat gebeurt
binnen een wegcategorisering waarin het woon- en leefklimaat centraal staat;
6. Verkeersdeelnemers worden beter toegerust voor hun verkeerstaak door verkeerseducatie,
handhaving en voorlichting. Daarnaast wordt het wegennetwerk ingericht conform de uitgangspunten
van het ‘duurzaam veilig’-concept;
7. In de ruimtelijke plannen wordt rekening gehouden met de parkeerbehoefte. In aanvulling daarop
beschikt Brunssum over een parkeerfonds.

Hoe meten wij of het beoogde resultaat is bereikt?
Indicatoren Bron 2011 2012 2013 2014
1. Landelijke grenswaarden voor
- stikstofdioxide (NO2): 40 g/m3
(jaargemiddeld2); 200 g/m3
(uurgemiddelde)
- fijnstof (PM10): 40 g/m3
(jaargemiddelde); 50 g/m3
(daggemiddelde)

Monitoringstool
Luchtkwaliteit

2010:
NO2:
<40
g/m3
<200
g/m3
PM10:
<40
g/m3
<50
g/m3

1. de
berekeningen
over 2011
zijn op dit
moment nog
niet
definitief.
Kortom we
hebben nog
geen
definitief
uitsluitsel
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2. 53% van het totale volume aan
afval wordt gescheiden (landelijke
doelstelling)

2010:
59%

over de
normen in
2011
2. 52% in
2011

3.Oordeel over leefbaarheid en
veiligheid

Parkstadmonitor

4. Voortgang uitvoering MIP Voortgangsrapportage
MIP

5. Aantal m2 natuur- en
groengebieden

Gemeente

6. Verkeersintensiteiten VMK, Gemeente
(eigen metingen)

7. Aantal verkeersslachtoffers Provincie/ROVL

Wat zijn onze risico’s?
n.v.t.

Projecten Resultaat
Buitenring Parkstad 2015 gereed; PIP is vastgesteld en doorloopt momenteel de

juridische procedure. Aanbesteding onder voorbehoud heeft
plaatsgevonden. Start uitvoering voorzien aanvang 2012

MIP Openbare Ruimte 2012 Infra Brede School Kerkeveld incl. Pr. Bernardstraat.
2012 Rotonde Rimburgerweg/Pr. Hendriklaan (mede
afhankelijk van ontwikkeling zorgplein).
2012-2013 Herinrichting Oeloven ten westen van
Meelovenstr.
2013-2014 Herinrichting Muziekbuurt (gedeeltelijk)
2012-2013 Aanleg bergbezinkbassin Langeberg Waar
mogelijk in combinatie met de ontkluizing van de Rode
Beek ter plaatse.
2012-2015 Aanleg groene buffers.

Meerjarenbegroting 2012 Aanleg verbindingsweg Op den Trichter incl. 30 km
zonering Bexdellestraat en Platanendreef.
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Wat mag het kosten ?
Bedragen x € 1.000,-

Programma 3 2012 2013 2014 2015 2016

Loonkosten 0 0 0 0 0
Kosten derden 6.262 6.937 6.937 6.937 6.937
Subsidies 61 59 59 59 59
Kapitaallasten 4.040 3.718 3.718 3.718 3.718
Doorbelastingen 5.861 6.707 6.707 6.707 6.707
Totaal Lasten € 16.224 € 17.421 € 17.421 € 17.421 € 17.421

Overige inkomsten 4.455 4.508 4.508 4.508 4.508
Belastingen 3.660 3.660 3.660 3.660 3.660
Rijksinkomsten 147 147 147 147 147
Doorbelastingen 2.100 1.738 1.738 1.738 1.738
Totale Baten

programma

€ 10.362 € 10.053 € 10.053 € 10.053 € 10.053

Saldo vóór bestemming € 5.862 N € 7.368 N € 7.368 N € 7.368 N € 7.368 N

Stortingen in reserves 73 73 73 73 73
Onttrekkingen aan

reserves

60 54 54 54 54

Saldo na bestemming € 5.875 N € 7.387 N € 7.387 N € 7.387 N € 7.387 N
Toelichting:
V : voordelig budgettair effect
N : nadelig budgettair effect

Bedragen x € 1.000,- Incl. 0e-begrotingswijziging

Programma 3 2012 2013 2014 2015 2016

Loonkosten 0 0 0 0 0
Kosten derden 6.262 6.805 6.955 6.955 6.955
Subsidies 61 59 59 59 59
Kapitaallasten 4.040 3.685 3.722 3.692 3.620
Doorbelastingen 5.861 6.842 6.842 6.842 6.842
Totaal Lasten € 16.224 € 17.391 € 17.578 € 17.548 € 17.476

Overige inkomsten 4.455 4.520 4.520 4.520 4.520
Belastingen 3.660 3.660 3.660 3.660 3.660
Rijksinkomsten 147 147 147 147 147
Doorbelastingen 2.100 1.833 1.833 1.833 1.833
Totale Baten

programma

€ 10.362 € 10.160 € 10.160 € 10.160 € 10.160

Saldo vóór bestemming € 5.862 N € 7.231 N € 7.418 N € 7.388 N € 7.316 N

Stortingen in reserves 73 73 73 73 73
Onttrekkingen aan

reserves

60 54 54 54 54

Saldo na bestemming € 5.875 N € 7.250 N € 7.437 N € 7.407 N € 7.335 N
Toelichting:
V : voordelig budgettair effect
N : nadelig budgettair effect
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3.4 Economische Pijler

Kerndoel: Bestaande werkgelegenheid behouden en uitbreiden

Visie

De gemeente Brunssum wil in 2025 economisch gezond en leefbaar zijn. De economische dynamiek
biedt emplooi en ontplooiingsmogelijkheden. Het bindt mensen aan Brunssum, maar is ook aanleiding
om de stap van elders naar Brunssum te maken.
De gemeente Brunssum streeft naar een concentratie en versterking van winkel- en horecafuncties, een
onderscheidend ondernemers- en vestigingsklimaat en daarmee een opwaardering van de lokale
economie en werkgelegenheid.
Er wordt in regionaal verband (Parkstad Limburg) gezamenlijk ingezet op economische
structuurversterking. De toeristisch-recreatieve sector heeft daarin een prominente positie, gelet op de
ontwikkelingen op de Oostflank en de aanleg van de Leisure Ring.
Zoveel als mogelijk dient onze beroepsbevolking kwalitatief en kwantitatief te matchen met de
verwachtingen van het bedrijfsleven.
.
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3.4.1 Werk

Het economisch beleid van de gemeente Brunssum richt zich op behoud en uitbreiding van
werkgelegenheid. Dit willen wij bereiken door het scheppen van een gezond ondernemers- en
vestigingsklimaat en een actieve samenwerking met lokale (ondernemers, centrummanagement,
vastgoedpartijen, makelaars, evenementenorganisaties, herstructureringsmaatschappijen, corporaties
etc.) en publieke partners (parkstad, provincie, rijk).

Alles vanuit het hogere doel om werkgelegenheid te behouden en/of te creëren en voorzieningen
kwalitatief, sfeervol en levensvatbaar te houden.

Er is een verandering waarneembaar in de belangrijke sectoren van werkgelegenheid. Lag de nadruk in
Brunssum vroeger, sinds de sluiting van de mijnen, op bouw en industrie, anno 2012 is de focus
verlegd naar zorg, toerisme/recreatie en zakelijke dienstverlening. Niet voor niets, want door de
conjuncturele kwetsbaarheid van deze sectoren, de zorgbehoefte van de vergrijzende bevolking en de
toeristische potentie van onze regio bieden met name deze sectoren kansen voor de toekomst.

Door de opkomst van de 24-uurs economie, arbonormen, social media en internet is ook de aard van het
werken rigoureus veranderd in de afgelopen decennia. Bedrijventerrein C-Mill in Heerlen (in 2011
winnaar van de verkiezing ‘het beste bedrijventerrein van Nederland’) is bij uitstek een voorbeeld van
‘het nieuwe werken’. Flexibele werkplekken in een moderne stijl, tegen een lage huurprijs, waar je via
je laptop, ipad of smartphone inlogt en nauw kunt samenwerken met andere (startende) ondernemers.
Voor dergelijke bedrijfsverzamelgebouwen met een flexibel bestemmingsplan is ook in de gemeente
Brunssum ruimte en behoefte.

Startende ondernemers zijn de katalysator van de toekomstige economie. Circa 125-150 mensen starten
jaarlijks een bedrijf in Brunssum. Brunssum moet in de regio bekend staan als een gemeente die het
startend ondernemerschap een warm hart toedraagt. De gemeente is pro-actief en faciliterend op dit
gebied, voorziet mensen van de juiste informatie, adviseert, bemiddelt en stimuleert. Door de
gemeenteraad is een revolving fonds ingesteld waaruit achtergestelde geldleningen kunnen worden
verstrekt aan perspectiefvolle startende ondernemers.

De Wet Werken Naar Vermogen is ‘controversieel verklaard’ en gaat vooralsnog niet door (zie ‘sociale
pijler’). Het is onduidelijk of het wetsvoorstel in een nieuwe regering opnieuw aan de orde komt en zo
ja, in welke vorm. Regionaal zijn wel afspraken gemaakt om een aantal ontwikkelingen voort te zetten
en zijn de werkgroepen ook nog steeds actief. Het gaat daarbij om 'ontwikkeling arbeidsmarktbeleid',
'regionale werkgeversbenadering en -dienstverlening' en 'diagnosticering cliënten'. Ook de
werkzaamheden in het kader van de herstructurering SW en transitie Licom worden onverminderd
voortgezet.
In sommige gevallen is een regionale aanpak nodig om sociaal-economisch beleid te ontwikkelen of
werkgelegenheid te stimuleren. Dat is bijvoorbeeld het geval bij onderstaande onderwerpen;

- de regionale aanpak van jongerenwerkloosheid (Zuid-Limburg, Werkplein Heerlen),
- de herstructurering van de Sociale Werkvoorziening (WOZL, Licom, Rijk)
- het regionale arbeidsmarktbeleid/werkgeversbenadering (Parkstad, Zuid-Limburg)

Er loopt op dit moment een discussie over verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan het Actieplan
jeugdwerkloosheid. De ESF- subsidies worden minder en er wordt van de deelnemende gemeenten een
hogere bijdrage gevraagd. De integrale discussie hierover zal mede worden gevoerd op basis van de
concrete resultaten tot nu toe.

Kaderstellende nota’s
- Regionaal Uitvoeringsprogramma Kennis, Onderwijs en Arbeidsmarkt (2007)
- Kadernota Economie Parkstad (2007)
- Actieplan Jeugdwerkloosheid (2010)
- Wet Werken Naar Vermogen (2012, controversieel verklaard)
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Raad
- Kadernota Economie “Bedrijvige stad in een dynamische regio” (2008)

Wat willen we bereiken? (maatschappelijk effect/ beoogde resultaat)
1. Brunssum heeft voldoende passende werkgelegenheid voor de beroepsbevolking;
2. Lokale en regionale werkgevers worden optimaal voorzien in hun behoefte aan personeel;
3. Verouderde werklocaties worden waar mogelijk geherstructureerd;
4. Een professionele regionale werkgeversbenadering en -dienstverlening;
5. Doorontwikkeling van het buurtbeheerbedrijf ‘Betere Buren’.

Wat gaan we ervoor doen? (prestaties)
1. Het stimuleren van (kansrijke) startende ondernemers door goede informatievoorziening en waar
nodig een vorm van financiering;
2. Activering van werkzoekenden in een gezamenlijke aanpak van gemeente, andere
arbeidsmarktorganisaties en gemeenten in de regio;
3. Het maken van afspraken over werkgeversbenadering op Zuid-limburgse schaal, met behoud van
eigen bevoegdheid;
4. Samenwerking op het gebied van de aanpak van jongerenwerkloosheid (actieplan);
5. Het versturen van kandidaatmailings aan lokale werkgevers door ISD-Bol;
6. Goed opdrachtgeverschap aan Licom als exploitant van Betere Buren;
7. Beleidsgestuurd opdrachtgeverschap aan ISD-BOL.

Hoe meten wij of het beoogde resultaat is bereikt?
Indicatoren Bron 2011 2012 2013 2014
Aantal startende ondernemers KvK/VRPL 138
Werkgelegenheid VRPL/Vestigingenregister 7.097
Aantal vestigingen VRPL/Vestigingenregister 1.493

Wat zijn onze risico’s?
Bestuurlijk/beleidsinhoudelijk
de effecten van ontwikkelingen op macro-economisch niveau voor de lokale werkgelegenheid

Financieel
Verdergaande rijksbezuinigingen binnen de sociale pijler (WWB, WSW, WWNV). Niet verkrijgen
van rijksaanvullingen voor tekorten. Geen rijksbijdrage voor kosten transitie Sw sector.
Overschrijdingen binnen open eind regelingen.

Juridisch
als gevolg van de noodzaak tot bezuinigen, komen initiatieven en projecten onder druk te staan.
Hierdoor kan het zijn dat bestaande contracten niet kunnen worden nagekomen met alle financiële en
juridische consequenties van dien.
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3.4.2 Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen zijn een belangrijke motor achter economische dynamiek en werkgelegenheid. In
Brunssum wordt een aantal bedrijventerreinen in de komende jaren (verder) ontwikkeld. Twee
bestaande bedrijventerreinen (Bouwberg, Ora et Labora) zijn betrokken als pilot binnen het programma
Mooi Nederland en er wordt naar gestreefd om deze verouderde terreinen te herstructureren.

Dat gebeurt samen met Parkstad en Provincie/BTM/LHB. Aanvullend daarop ontwikkelen Brunssum
en Onderbanken samen het bedrijventerrein Rode Beek fase 3.

De ontwikkeling van de Oostflank moet een belangrijke impuls geven aan de gewenste groei van
economie en werkgelegenheid. Brunssum zet in op een integrale en duurzame gebiedsontwikkeling met
(nieuwe) bedrijvigheid in het noordelijk deel en een grootschalige toeristisch-recreatieve ontwikkeling
in het zuidelijk deel. Deze ontwikkelingen dienen te passen in een fraai natuurlandschap en worden
ontsloten door hoogwaardige infrastructuur (Buitenring).

Een deel van bedrijventerrein Emma (3) is eigendom van projectontwikkelaar Vlom. De gemeente
faciliteert de verdere (ruimtelijke) ontwikkeling van dit bedrijventerreinen en brengt geïnteresseerde
ondernemers in contact met de ontwikkelaar.

De voormalige voetbalvelden van BSV/Limburgia zullen worden ingericht als bedrijventerrein.

In 2011 is een collectief keurmerk behaald voor de veiligheid op alle bedrijventerreinen in de gemeente
Brunssum.

Kaderstellende nota’s
- Structuurvisie Parkstad (2009)
- Bestuursconvenant Binnen- en Buitenring Parkstad 2005
- Convenant Bedrijventerreinen (Rijk-provincie)
Raad
- Structuurvisie Brunssum (2009)
- Startnotitie Oostflank (2009)
- Masterplan Bouwberg/Ora et Labora (2010/ nog door de raad vast te stellen)
- Samenwerkingsovereenkomst gemeente-ADDVentures (2010)
- Programma Werklocaties (2010)

Wat willen we bereiken? (maatschappelijk effect/ beoogde resultaat)
1. Een kwalitatief aantrekkelijk en duurzaam ondernemers- en vestigingsklimaat voor bedrijven;
2. Clustering/concentratie van afvalverwerkende bedrijvigheid op het bedrijventerrein Ora et Labora;
3. Een goede ontsluiting en bereikbaarheid van werklocaties.

Wat gaan we ervoor doen? (prestaties)
1. Het realiseren van een integrale gebiedsontwikkeling van de Oostflank;
2. Aanleg van de Buitenring
3. Het investeren in de openbare ruimte/infrastructuur;
4. Het realiseren van nieuwe bedrijfsvestigingen op de bedrijventerreinen Rode Beek fase 3 en BSV
Limburgia;
5. Het uitvoeren van het meerjarenprogramma bestemmingsplannen. Zie ook paragraaf 7
(‘Grondbedrijf’);
6. Samenwerking met Rijk, Provincie, Parkstad en LHB op het gebied van herstructurering van
verouderde bedrijventerreinen.



Programmabegroting gemeente Brunssum 2013 Pagina 60

Hoe meten wij of het beoogde resultaat is bereikt?
Indicatoren Bron 2011 2012 2013 2014
Aantal vestigingen op
bedrijventerreinen

Rebis/VRPL 131

Werkgelegenheid op
bedrijventerreinen

Rebis/VRPL 1.826

Aantal ha. geherstructureerde
bedrijventerreinen

Monitor
Bedrijventerreinen/Programma
werklocaties

0

Gronduitgifte in hectare Monitor Bedrijventerreinen /
Programma Werklocaties

0

Wat zijn onze risico’s?
Beleidsinhoudelijk/bestuurlijk
Ten aanzien van de geplande herstructurering van bedrijventerrein Bouwberg, is het de vraag of de
gemeente in staat is, gelet op de bezuinigingsopgave, om als cofinancier voldoende middelen bij te
dragen. De gebiedsexploitatie betreft een fors miljoenentekort.

In geval de Buitenring als gevolg van een rechtelijke uitspraak niet gerealiseerd zou kunnen worden,
heeft dit grote consequenties voor de ontsluiting van het gebied en zal de ontwikkeling
dientengevolge negatief beïnvloed worden.

Financieel
de vraag naar bouwgrond kan inzakken en renteverliezen kunnen ontstaan. Niet kunnen komen tot
volledig kostenverhaal bij particuliere exploitaties.

Juridisch
ontwikkelingsrisico’s, milieuaspecten zoals bodemsanering, stortrechten, infrastructuur, archeologie,
planschade etc.

Projecten Resultaat
Buitenring

Herstructurering bedrijventerrein
Bouwberg

Ontwikkelen Bedrijventerrein Rode Beek
fase 3 & BSV Limburgia

Optimale ontsluiting en bereikbaarheid

Vertalen masterplan in actieprogramma Bouwberg/Ora Et
Labora (onderdeel van programma Oostflank)

Bouwrijp maken grond, vaststellen bestemmingsplan en
werven van bedrijven
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3.4.3. Centrumontwikkelingen

Brunssum heeft na Heerlen Centrum het tweede kernwinkelgebied van Parkstad Limburg
(retailstructuurvisie 2010-2020). Om deze positie te behouden, streeft Brunssum naar een leefbaar en
‘bruisend’ centrum met een goed voorzieningenniveau en een evenwichtig winkelaanbod.

Dat gebeurt door de uitvoering van het masterplan Centrum, alsmede door diverse economische
deelprojecten. Denk hierbij aan gevelrenovatiesubsidie, faciliteiten voor startende ondernemers,
centrummanagement, leegstandbeleid en een strategisch concentratiebeleid voor detailhandel en horeca.

Wijken
Tegen de achtergrond van de krimp en vergrijzing wordt ingezet op een herstructurering van wijken en
buurtwinkelcentra. Door de Brunssumse aanpak zijn subsidies verworven uit het transformatiefonds
van Parkstad (bijdragen van gemeenten, Rijk en provincie) voor een bedrag van € 6.050.000.
De wijkenaanpak zal de komende jaren over andere delen van Brunssum worden uitgerold.

Leegstandbeleid
Naast Amsterdam en Tilburg is Brunssum een van de drie gemeenten, die op dit moment een
leegstandverordening hebben vastgesteld. In dit opzicht vervullen wij een voorbeeld- of pioniersfunctie
voor andere gemeenten en partijen. In februari 2012 heeft de afdeling Veiligheid, Toezicht en
Handhaving een nulmeting verricht naar leegstaande panden. Uiterlijk 6 maanden na dato ontstond
voor eigenaren de verplichting om hun leegstand te melden. Inmiddels zijn dan ook enkele digitale
meldingen binnengekomen en contacten geweest met eigenaren hieromtrent.
Eigenaren van leegstaande panden in ‘het Ei’ zijn op straffe van een dwangsom verplicht om hun
leegstand te melden en met de gemeente in overleg te treden over aanpak van de leegstand. In de
praktijk is goed waar te nemen dat van de maatregel een proactieve werking uitgaat.

Centrummanagement
De centrummanager brengt periodiek verslag uit van zijn activiteiten op het gebied van acquisitie,
centrummanagement en het terugdringen van leegstand. Veel private eigenaren hebben reeds
initiatieven genomen om hun leegstand tijdelijk aan te pakken. Enkele voorbeelden daarvan zijn;

- Kleding Outlet
- 2e etalage Shine2Shine
- Pand centrummanager
- Kunstproject Basisschool Fatima
- D’r Jalerie en Art Studio 75 (stichting Kunstkring Parkstad)
- Kringloopcentrale

Ook zijn er kleine maar desalniettemin waardevolle successen geboekt m.b.t. nieuwe winkel(formule)s;
- Action
- Ijssalon Da Noi
- Marmaris
- Shine2Shine

Met enkele geïnteresseerde winkelformules zijn nog besprekingen gaande. Er vindt afstemming plaats
met de actieve projectontwikkelaars, makelaars, corporatie en bouwbedrijven om informatie te
stroomlijnen.

Ruimtelijk beleid
Binnen de economische pijler onderscheiden we verschillende schillen. De binnenste schil wordt
gevormd door het centrumgebied, gevolgd door de buurtwinkelcentra Noord en Treebeek en de 6
bedrijventerreinen. Vanuit die schillen wordt een duidelijk, koersvast en ambitieus ruimtelijk beleid
gehanteerd.
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Uitgangspunten van het ruimtelijk beleid zijn een concentratie van detailhandel in het
kernwinkelcentrum en het faciliteren van zorg, kantoorfuncties en dienstverlening in de aanloopstraten.
Horeca- en detailhandelsfuncties komen in dit gebied te vervallen indien de bestemming 2 jaar niet
meer in gebruik is.

Bedrijventerreinen zijn geschikt voor grootschalige of milieuhinderlijke bedrijven, geclusterd naar de
aard van de bedrijvigheid. In de wijken faciliteren wij binnen bepaalde kaders startende ondernemers
(de zogenaamde wijkeconomie).

Wij anticiperen op het veranderende winkellandschap, door in voorkomende gevallen flexibel om te
gaan met het bestemmingsplan. Dit kan zich in de toekomst voordoen ten aanzien van de
Wilhelminastraat, waar consumentgerichte dienstverlening een goede aanvulling zou zijn op het
bestaande arsenaal.

De structuurvisiebesluiten Wonen en Retail maken het mogelijk om in de toekomst bestemmingen of
bouwtitels aan objecten te ontnemen.

Alles om de levensvatbaarheid van wijken en centra in de toekomst te kunnen blijven waarborgen.

Prioritaire projecten
Binnen het masterplan Centrum vormen de herstructurering van Het Ei, de Brikke Oave/Lindeplein, het
Zorgplein en de Brede School Kerkeveld de zogenaamde prioritaire projecten. Deze prioritaire status
houdt in dat partijen zich maximaal dienen in te spannen om deze sleutelprojecten in elk geval te
realiseren.

Masterplan Treebeek
In Treebeek is het Masterplan Treebeek in uitvoering gegaan. Met de uitvoering van dit Masterplan
worden de winkels en voorzieningen in Treebeek geconcentreerd rondom een centraal (buurt)plein en
wordt een Brede School gerealiseerd op het terrein van de voormalige basisschool Sint Franciscus. De
Openbare basisschool Treebeek en bijbehorende peuterspeelzaal trekken hierbij in en er wordt een
sporthal aangebouwd.

Als onderdeel van het masterplan Treebeek worden verdeeld over de verschillende bouwfasen
respectievelijk 44 (fase 1), 64 (vervolg) en 92 woningen gebouwd. Daartegenover staat een
sloopprogramma van in totaal 180 woningen.

Medio 2012 liet onderwijsstichting Innovo herhaaldelijk weten niet langer als bouwheer van de Brede
School Treebeek te willen optreden, omdat dat niet tot de kerntaak van haar organisatie (Onderwijs)
zou behoren. Zij beroept zich hierbij op een daling van leerlingenaantallen en een strengere
overheidscontrole op de doelmatigheid van de bestedingen. De gemeente gaat uit van nakoming van de
bestaande overeenkomst.

Winkelcentrum Brunssum Noord
Het winkelcentrum Brunssum Noord is in 2010-2011 in eigendom overgegaan naar XXL Real Estate
Group B.V. Tussen directie en gemeente hebben enkele verkennende gesprekken plaatsgevonden over
de visie op het winkelcentrum. Namens de ondernemersvereniging treedt de manager van supermarkt
Albert Heijn op en deze is ook actief betrokken bij de beleidsmatige ontwikkelingen zoals de
businesscase Centrum-Noord.
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Zondagopenstelling
Op grond van het nieuwe winkeltijdenbeleid is het voor alle ondernemers mogelijk om op zondag open
te gaan. In de loop van 2013 zal een evaluatie plaatsvinden. Vooraleerst is door enkele
belanghebbenden bezwaar aangetekend tegen de verordening.

Deregulering
Het belang van het in stand houden van lastendruk en regelgeving voor ondernemers (belastingen,
procedures, vergunningen) moet worden afgewogen tegen de ambitie van economische ontwikkeling en
het creëren van een onderscheidend ondernemers- en vestigingsklimaat in de regio. Een coulant en
faciliterend beleid kan zich op termijn vertalen in een groei van arbeidsplaatsen, werkgelegenheid en
een verbetering van het imago als vestigingsgemeente.

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om in de toekomst de precariobelasting (gedeeltelijk) op te
heffen. Tegenover een beperkte opbrengst, staat een behoorlijke arbeidsintensiteit. De maatregel heeft
als doel om verdere dereguleringen door te voeren en beoogt het ondernemersklimaat te versterken.
Uiteraard zal er moeten worden gezocht naar dekkingsmogelijkheden van de gederfde
belastingsinkomsten.

Kaderstellende nota’s
Raad
- Kadernota Economie (2007)
- Masterplan Brunssum-Centrum (2008)
- Businesscase Brunssum-Centrum & Noord (2010)
- Masterplan Treebeek (2008)
College van B&W
- Nota Ondernemersbeleid en Faciliteiten (2009)
- Programma centrummanagement 2011-2014 (2011)
Parkstad
- Retailstructuurvisie 2010-2020 Parkstad Limburg (2011)

Wat willen we bereiken? (maatschappelijk effect/ beoogde resultaat)
1. Het versterken van het ondernemers-, bezoekers-, en vestigingsklimaat in de Brunssumse
winkelcentra;
2. Het professionaliseren van het centrummanagement door programmagestuurde subsidiëring van de
stichting centrummanagement;
3. Het terugdringen van de winkelleegstand in het kernwinkelgebied, bij voorkeur door commerciële
invulling, maar ook door tijdelijke leegstandprojecten;
4. Het waarborgen van een kwalitatief goed voorzieningenniveau in/rondom Brunssum Centrum

Wat gaan we ervoor doen? (prestaties)
1. Voortzetting van de investeringen en herstructureringen op grond van het masterplan Centrum(-
Noord), in het bijzonder de prioritaire projecten Brikke-Oave, Brede school Kerkeveld, Zorgplein en
Het Ei alsmede het masterplan Treebeek;
2. Uitvoering geven aan het Programma Centrummanagement 2011-2014 en de nota
Ondernemersbeleid en Faciliteiten;
Acquisitie van nieuwe ondernemers (starters, verplaatsers, winkelketens);
 Faciliteren van startende ondernemers en gevelrenovatie;
Het bestrijden van leegstand en verloedering;
Het uitbouwen van de bestaande activiteiten op het gebied van promotie, marketing en

evenementen;
Het financieren van de werkzaamheden van de centrummanager;
Het zorgdragen voor de sfeer en uitstraling van de openbare ruimte;
 Subsidiëring van de stichting Centrummanagement
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3. Intensieve samenwerking met makelaars, projectontwikkelaars, corporatie, ondernemers en
bouwbedrijven
4. Financiering van de centrummanager

Hoe meten wij of het beoogde resultaat is bereikt?
Indicatoren Bron 2011 2012 2013 2014
Leegstand in kernwinkelcentrum Locatus/VTH 13%

Wat zijn onze risico’s?
Bestuurlijk/beleidsinhoudelijk
- Geen huurders vinden voor fase 3 Zorgplein, waardoor deze niet tot ontwikkeling komt.
- Niet nakoming van de overeenkomst door onderwijsstichting Innovo, waardoor de planrealisatie van
het totale masterplan Treebeek (verplaatsing Openbare Basisschool en realisatie nieuw
maatschappelijk vastgoed, onderwijsvernieuwing) in het geding komt
- Het niet vinden van een tweede trekker voor de doorsteek Centrum respectievelijk in de markt
wegzetten van de overige commerciële vierkante meters

Financieel
- Eventuele tekorten binnen de Grondexploitatie van de masterplannen (zie onder kopje
‘Gemeentelijk grondbedrijf’), mede als gevolg van de economische ontwikkeling op macroniveau.

Juridisch
- Vestiging van de Wvg (Wet voorkeursrecht gemeenten) vraagt om strikte naleving van wettelijke
regels (o.a. bestemmingsplan);
- Nakoming contractuele verplichtingen richting contractspartijen

Projecten Resultaat
Brikke-Oave en
Lindeplein

Na het stopzetten van de DBFMO aanbesteding is in 2012 gewerkt aan de
uitwerking van een alternatief plan, waarbij nieuwbouw alsook renovatie
van de Brikke Oave en de opwaardering van het Lindeplein is onderzocht.
Dit onderzoeksplan is door ons college d.d. 3 juli 2012 weliswaar
vastgesteld, maar in het kader van de bezuinigingen wordt er opnieuw naar
gekeken en wordt het getemporiseerd. Mogelijkheden van bezuinigingen
zijn er bij de Brikke Oave (minimale variant) alsmede een soberdere
inrichting van het Lindeplein.

Zorgplein Begin maart 2012 heeft de bouwcombinatie Jongen/Compaan aangegeven
dat het Zorgplein definitief van start gaat. In 2012/2013 zullen de
overeenkomsten met de huurders/kopers worden afgesloten. De benodigde
vergunningen zijn aangevraagd en eind 2012 zal worden gestart met de
bouw. Daarnaast is in augustus 2012 gestart met de aanleg van de rotonde
die moet zorgen voor een veilige verkeersafwikkeling.

Herontwikkeling ‘het
Ei’

In de raadsvergadering van 13 maart 2012 is het bestemmingsplan en de
overeenkomst met Jongen/Weller goedgekeurd. Belangrijk onderdeel van
het plan is de subsidie die toegekend is uit het Transfomatiefonds. In 2013
e.v. zal voornamelijk gewerkt worden aan het definitief maken van het plan,
de noodzakelijke grond-/opstalverwerving, bevoorschotting subsidie en het
aantrekken van winkeliers voor de doorsteek (waaronder de noodzakelijke
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2e trekker).
Brede School
Kerkeveld

In de raadsvergadering van 21 februari 2011 is het definitief scenario van dit
project vastgesteld. Daarna is gewerkt aan de uitwerking van de
overeenkomst met Weller, die de school gaat bouwen. De aanbesteding van
de architect is geweest (medio 2012) en 5 architecten krijgen de kans in de
2e ronde. De winnaar zal in het 2e halfjaar van 2012 het plan samen met
Weller en de buurt verder uitwerken (in 2013). De start bouw is voorzien
voor eind 2013. Daarnaast zal begin 2013 de gemeente beginnen met de
aanleg van de parkeerplaats en de civieltechnische werkzaamheden in de
omgeving.

Masterplan Treebeek In Treebeek is het Masterplan Treebeek in uitvoering gegaan (fase 1,
woningen en infrastructuur rondom Treebeekplein). Met de uitvoering van
dit Masterplan worden de winkels en voorzieningen in Treebeek
geconcentreerd rondom een centraal (buurt)plein en wordt een Brede School
gerealiseerd op het terrein van de voormalige basisschool Sint Franciscus.
De Openbare basisschool Treebeek en bijbehorende peuterspeelzaal trekken
hierbij in en er wordt een sporthal aangebouwd.
Medio 2012 liet onderwijsstichting Innovo herhaaldelijk weten niet langer
als bouwheer van de Brede School Treebeek te willen optreden, omdat dat
niet tot de kerntaak van haar organisatie (Onderwijs) zou behoren. Zij
beroept zich hierbij op een daling van leerlingenaantallen en een strengere
overheidscontrole op de doelmatigheid van de bestedingen. De gemeente
gaat uit van nakoming van de bestaande overeenkomst.

Centrummanager De centrummanager rapporteert maandelijks aan de wethouder en
beleidsmedewerker Economische Zaken. Met verschillende commerciële
partijen hebben acquisitiegesprekken of rondleidingen plaatsgevonden. Op
het gebied van leegstand zijn reeds enkele successen geboekt en er zijn nog
besprekingen gaande met enkele landelijke alsmede regionale
winkel(keten)s. Dergelijke trajecten zijn in de praktijk echter vaak langdurig
(eerst zaaien, dan oogsten).

Gevelrenovatiefonds Er zijn circa 6 subsidies verleend in Brunssum Centrum en daarnaast zijn er
ook diverse panden gerenoveerd zonder subsidie. Al met al dus vrij positief.
Er is nog een incidenteel budget over van circa €25.000,- . Het fonds vindt
zijn oorsprong in de herstructureringsreserve en valt daarmee onder de
zeggenschap van gemeente Brunssum en Weller.

Leegstandsverordening D.d. 02 februari 2012 heeft een nulmeting van leegstand in het plangebied
plaatsgevonden door de afdeling VTH. Op grond van de
leegstandsverordening zijn er 5 digitale meldingen binnengekomen. Wij
krijgen veel informatieverzoeken binnen van gemeenten of andere partijen
over onze aanpak. De maatregel werkt preventief, veel eigenaren kiezen
eieren voor hun geld en stellen zich coöperatief op.
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3.4.4 Recreatie en toerisme

Met ruim 3.500 actieve ondernemers, samen goed voor een omzet van 2,5 miljard en ruim zeven
procent van de werkgelegenheid, is de toeristische sector een belangrijke economische factor in
Limburg. Binnen de provincie blijkt vooral de regio Zuid en meer in het bijzonder Parkstad een forse
groei door te maken qua bezoekersaantallen en bestedingen (bron: jaarlijkse trendrapportage toerisme).
Maastricht Culturele Hoofdstad, de Maasplassen, Red Bull Crashed Ice, Gaia Zoo, Thermae 2000,
Snowworld, de Brunssumerheide, ZLSM, Kasteel Hoensbroek, de Amstel Gold Race, de
Woonboulevard, de Floriade…zonder volledig te zijn, zomaar enkele toeristische iconen die onze regio
herbergt.

Recreatie en toerisme is een belangrijke sector voor de werkgelegenheid. De sector creëert een grote
diversiteit aan banen die bovendien goed aansluiten bij de behoeftes en het niveau van het
arbeidspotentieel in deze regio: het gaat doorgaans, naar verhouding, om veel deeltijdbanen voor
relatief laag geschoolden. Brunssum verwacht economisch gunstige effecten (toename van het aantal
bezoekers aan Brunssum en aan de regio) door het uitvoeren van het Parkstad Limburg
Uitvoeringsprogramma Toerisme 2010-2014 en het gemeentelijke uitvoeringsprogramma ‘Brunssum
laat je genieten’.

In de gehele regio is recreatie en toerisme sterk in opkomst. De voorgenomen realisering van de
‘leisurering’, met daaraan gelegen diverse toeristisch recreatieve clusters, gaat een belangrijke bijdrage
leveren aan de economische structuurversterking van Parkstad Limburg en de daaraan gekoppelde groei
van werkgelegenheid. In Brunssum gaat het om drie clusters: de Oostflank, De Brunssummerheide, en
het Schutterspark.
Daarom is het onze stellige overtuiging dat gemeentelijke investeringen in de sector toerisme/recreatie
rendabel zijn, want als het goed gebeurt, leidt het tot een versterking van de economie,
werkgelegenheid en sociale structuur.

Oostflank
De Oostflank van Brunssum wordt als een van de meest kansrijke gebieden voor de toeristische
ontwikkeling van Parkstad Limburg gezien. De doorontwikkeling van het Schutterspark maakt ook deel
uit van de Oostflankontwikkeling. Het park is gedeeltelijk ingericht voor intensief recreatief gebruik,
met diverse attracties. Een ander deel is geschikt voor extensief recreatief gebruik: het gaat hierbij om
een natuurgebied met wandel- en fietspaden.

Binnen de Oostflank van Brunssum ligt de focus op de projecten Nature Wonder World (de
toekomstige ‘totempaal’ voor het toerisme in de regio Zuid-Limburg), de ontkluizing van de Rode Beek
en de herstructurering van bedrijventerrein Bouwberg/Ora et Labora alsmede de aanleg van de
Buitenring alias “Leisure Ring”.
Eind 2012 wordt meer informatie verwacht over de uitkomsten van fase 2 van het
haalbaarheidsonderzoek NWW, waarin o.a. op de technische en financiële haalbaarheid wordt getoetst.

VVV
Van de dienstverlening die de VVV Zuid-Limburg aanbiedt kan optimaal gebruik worden gemaakt om
Brunssum sterker te vermarkten. Er wordt naar gestreefd om meer synergie te realiseren tussen de
parken (Brunssumerheide/Schutterspark/Golfbaan) en het winkelcentrum.
De stichting Ondernemend Centrum Brunssum heeft interesse om als collectief lid te worden van de
VVV. Het winkelcentrum kan hierdoor collectief profiteren van meer naamsbekendheid, marketing
faciliteiten, en promotie van lokale evenementen zoals het Huis van de Kerstman.

Entente Florale
In 2013 dingen wij mee naar de titel ‘Groenste gemeente van Nederland 2013’ (Entente Florale).
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Groen dient hierbij te worden geïnterpreteerd in de brede zin van het woord (natuurschoon,
milieu/duurzaamheid, cultureel erfgoed, ruimtelijke kwaliteit, economie/citymarketing,
bestuurlijk/identiteit).
Enkele voorbeeldprojecten die hierbij een rol kunnen spelen zijn het Beschermd Stads- en
dorpsgezicht, de ontkluizing van de Rode Beek, de Brunssumerheide/Natura 2000, het Schutterspark,
het Vijverpark, de Golfbaan, revitalisering Treebeekplein, het Emmapark, het bomenplan Promenade,
het adoptieplan rotondes, het blotevoetenpark, de Groenmetropool, de Tevenerheide, het
Heidenatuurpark, het Hemelderpark, de Ecologische Hoofdstructuur, Landgoed Brunssheim,
bomenfonds enz enz. Hierbij is het de kunst om datgene wat je in huis hebt, optimaal voor het voetlicht
te brengen.

Evenementen
In het uitvoeringsprogramma ‘Brunssum laat je genieten’ is veel aandacht voor het creëren van een
optimaal klimaat voor evenementen. Evenementen dragen bij aan een sterker imago van Brunssum,
trekken bezoekers en zijn goed voor het ondernemers- en vestigingsklimaat. Evenementen versterken
daarnaast ook de sociale en recreatieve cohesie voor de eigen inwoners.
In 2013 vindt de 25e editie van de Parelloop plaats, een sportevenement van allure dat verbonden is aan
de gemeente Brunssum. Een ander evenement dat wij in 2013 willen introduceren is het Venetiaans
Carnaval. De centrummanager heeft onlangs een bezoek gebracht aan de Franse plaats Verdun om
hierover contacten te leggen.

Kaderstellende nota’s
Het Parkstad Limburg Uitvoeringsprogramma Toerisme 2010-2014
Raad

- Beleidsnota Toerisme en recreatie ‘Brunssum laat je genieten’ (incl. uitvoeringsprogramma)
2010-2014 (2009)

- Evenementennota (2010)
- Startnotitie Oostflank (2009)
- Kadernota Economie ‘Bedrijvige stad in een dynamische regio’ (2008)

Wat willen we bereiken? (maatschappelijk effect/ beoogde resultaat)
1. Het realiseren van nieuwe bedrijvigheid in de toeristisch/recreatieve sector, in de vorm van een
vestigingslocatie aan de Oostkant van Brunssum. Het toeristisch avonturenpark NWW (Nature Wonder
World) zal centraal in het gebied Oostflank gelegen zijn;
2. Het toevoegen van de Oostflank als geografisch onderdeel van een aaneenschakeling van
natuurgebieden, het zogenoemde ‘Heidenatuurpark’. Dit park is een grensoverschrijdend project dat de
Oostflank (inclusief Schutterspark), de Brunssummerheide, de Schinveldse bossen en de Tevenerheide
aan elkaar verbindt. De Rode Beek zal na de voorgenomen ontkluizing een groene, recreatieve, en
verbindende corridor worden;
3. Het vormgeven van het Schutterspark als een cluster aan de ‘leisurering’. Daartoe wordt het park
neergezet als een volwaardige toeristische attractie waar het publiek kan genieten van een zeer
laagdrempelig aanbod aan ‘leisure en pleasure’;
4. Het toevoegen van de Brunssummerheide als cluster aan de ‘leisurering’;
5. Het nog breder in de markt zetten van ‘Brunssum laat je genieten’. Op de website
www.brunssumlaatjegenieten.nl zijn alle activiteiten van ondernemers en verenigingen te raadplegen.
Hiermee komen ook toeristische bedrijven die niet zijn gelegen in het ontwikkelingsgebied de
Oostflank of een van de te ontwikkelen clusters aan bod. Alle evenementen die ondersteund worden
door de gemeente, gebruiken het bijbehorend logo;
6. Meer synergie creëren tussen onze recreatieve- en winkelvoorzieningen.
7. Het gemeentelijk groen gebruiken ten behoeve van citymarketing.
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Wat gaan we ervoor doen? (prestaties)
1. In de Oostflank wordt een grootschalige toeristische attractie met verblijfsaccommodatie en leisure
aangelegd.
2. In het Schutterspark gaat een marktpartij, op basis van een duurzame exploitatieformule, een
boomkronenpad en flightline aanleggen. Voor de pompgebouwen in het Schutterspark is een exploitant
aangetrokken die in een optimale mix toeristisch-recreatieve activiteiten en culturele activiteiten
ontplooit.
3. Met betrokken partijen wordt in 2013 op papier vorm gegeven aan de toeristische clusters aan de
‘leisurering’, ter voorbereiding van de uitvoering daarvan.
4. Voor het grensoverschrijdende project Heidenatuurpark wordt door Parkstad Limburg een visie
opgesteld die moet leiden tot een marketingplan voor het gehele gebied.
5. Evenementenorganisatoren en ondernemende investeerders worden gefaciliteerd waarmee een
bijdrage wordt geleverd aan een gevarieerd en samenhangend evenementenaanbod;
6. De website ‘Brunssumlaatjegenieten’ wordt onderhouden en geoptimaliseerd.
7. Bijdragen aan het marketingproject “Dit is Parkstad”.
8. Ontsluiting van de Rode Beek
9. Bijdrage aan de VVV t.b.v. informatieverstrekking, exploitatie servicepunt VVV, Regiopromotie,
ondersteuning bij evenementen, projectbegeleiding.
10. Meedingen naar de titel “groenste gemeente van Nederland (Entente Florale) in 2013.

Hoe meten wij of het beoogde resultaat is bereikt?
Indicatoren Bron 2011 2012 2013 2014
Inkomsten uit toeristenbelasting GBRD €25.000
Aantal vestigingen in sector Toerisme VRPL 103
Werkgelegenheid in sector Toerisme VRPL 476

Wat zijn onze risico’s?
Beleidsinhoudelijk/bestuurlijk
In geval de Buitenring als gevolg van een rechtelijke uitspraak niet gerealiseerd zou kunnen
worden, kan de ontkluizing van de Rode Beek niet gerealiseerd worden.

Financieel:
De risico’s blijven tijdens de uitvoering van de haalbaarheidsstudies NWW relatief beperkt tot de
financiële bijdragen van de publieke partijen. Voor de private partijen kan het risico, naast het
imagoverlies, oplopen tot naams- en bedrijfsbeschadiging van deze gevestigde onderneming en
overige betrokken partijen. Als resultaat van de haalbaarheidsstudie zal een uitgebreide analyse
worden gemaakt van de risico’s die verbonden zijn aan de concrete planuitwerkings – en
planrealisatiefase. Deze risicoanalyse zal onderdeel uitmaken van de beslisdocumenten bij het
vervolgtraject.

Projecten Resultaat
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Nature Wonder World Het concept Nature Wonder World (NWW) vormt een deelontwikkeling
binnen de gebiedsontwikkeling Oostflank en behelst de gefaseerde
ontwikkeling van in totaal 7 themaparken. Het themapark Grand Canyon
zal als eerste park ontwikkeld worden op de locatie Oostflank.
Provincie Limburg, Gemeente Brunssum, Rijksvastgoed- en
ontwikkelingsbedrijf (RVOB) en Parkstad Limburg werken samen aan de
gebiedsontwikkeling Oostflank en ADDVentures is de initiërende partij
voor het concept NWW en het themapark Grand Canyon.
Voor de totale gebiedsontwikkeling is een plan van aanpak opgesteld voor
de proces en projectbeheersing, met een duidelijke rol- en taakverdeling
tussen de samenwerkende partijen (zie hierboven).
De gebiedsontwikkeling Oostflank bevindt zich in de initiatieffase. Doel is
om door een integrale gebiedsontwikkeling de ruimtelijk-economische
structuur duurzaam te verbeteren gericht op zowel ecologie (natuur- en
landschapsherstel), economie (werkgelegenheid) en recreatie.
Naaste de deelontwikkeling NWW zijn in het plan van aanpak afspraken
gemaakt over de aanpak van de andere deelprojecten binnen de
gebiedsontwikkeling Oostflank. Deze deelprojecten zijn: Rode Beek en de
Revitalisering van de bedrijventerreinen Bouwberg en Ora et Labora. De
gebiedsontwikkeling Buitenring raakt aan deze ontwikkelingen. De
buitenring vormt de “ruggegraat” voor de gebiedontwikkeling Oostflank.
De plannen van ADD Ventures voor het concept NWW dragen bij aan de
doelstelling om de Oostflank van Brunssum ruimtelijk- economisch
duurzaam te verbeteren en passend binnen geheel van natuur- en
landschapsontwikkeling van het Heidenaturpark.
In juni 2010 heeft de gemeente Brunssum met ADDVentures een
samenwerkingsovereenkomst gesloten om te komen tot diepgaand
onderzoek naar de haalbaarheid van het NWW-concept in de regio
Parkstad, meer specifiek het park Grand Canyon in Brunssum. Het door
de gemeente Brunssum aangekochte concept, biedt mogelijkheden voor
meerdere gemeenten in Parkstad en zal in fases worden uitgewerkt. De
gemeenteraad van Brunssum heeft ingestemd met het starten van fase 1 en
2 en de daarbij behorende kosten. Fase 1, gericht op het identificeren van
potentiële locaties voor inpassing van het NWW concept, is eind vorig
jaar afgerond. Fase 2 (de businesscase fase) richt zich op de
doorontwikkeling van het concept en de technische en financieel-
econmische haalbaarheid van het concept. Daarnaast wordt een
Maatschappelijke Kosten- en batenanalyse (MKBA) opgeleverd en een
meer gedetailleerde uitwerking van het eerste themapark Grand Canyon.
Met de toekenning van een subsidie van Parkstad en Provincie voor het
onderzoek naar haalbaarheid in nov. 2011 is fase 2 van start gegaan.
Inmiddels zijn de opdrachten/uitvragen voor de technische haalbaarheid
en financieel economische haalbaarheid verstrekt. De resultaten daarvan
zullen eind 2012/begin 2013 beschikbaar komen. Aan de hand van deze
resultaten is een go / no go moment voorzien voor de NWW ontwikkeling
in maart 2013. Afhankelijk van de besluitvorming over het resultaat van
fase 2 zal de businesscase verder verfijnd worden naar een business plan.

Schutterspark Voor het Schutterspark is een exploitant aangetrokken die in een optimale
mix toeristisch-recreatieve activiteiten en culturele activiteiten ontplooit.
In het Schutterspark wil een marktpartij, op basis van een duurzame
exploitatieformule, een boomkronenpad en flightline aanleggen.
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Renaturering Rode
Beek

De Rode Beek vormt de drager van de ecologische hoofdstructuur (EHS)
in de regio en passeert de mijnsteenberg Hendrik in een overkluizing (300
m). De overkluizing ter plaatse van de Mijnsteenberg Hendrik te
Brunssum vormt samen met de huidige stuw nabij de Rimburgerweg de
laatste twee majeure knelpunten in de ecologische verbinding Roode Beek
van de bron op de Brunssumerheide tot de monding in de Geleenbeek. De
komst van de Buitenring Parkstad Limburg met een hoofdaansluiting via
de Ganzepool biedt een uitgelezen mogelijkheid hier een belangrijke
kwaliteitsimpuls te realiseren en een goede inpassing van de Buitenring te
realiseren.
Door het gedeeltelijk afgraven van de mijnsteenberg wordt ruimte
gecreëerd om de beek weer te laten meanderen in een bredere zone en de
waterkwaliteit op orde te krijgen. De ecologische en recreatieve barrière
tussen de natuurgebieden Brunssummerheide, Schutterspark, Schinveldse
bossen en Teverenerheide wordt opgeheven. De ontkluizing maakt het ook
mogelijk een doorgaande recreatieve route te realiseren tussen deze
belangrijke natuur- en recreatiegebieden. De ‘kernwaarde Robuustheid’
wordt ingevuld doordat de natuurgebieden Schutterspark en
Brunssummerheide worden verbonden voor de gidssoort ree. Vrije
vismigratie wordt gerealiseerd.

De inrichting van de ecologische en recreatieve verbinding door het dal
van de Roode Beek vormt een belangrijke kwaliteitsimpuls in relatie tot de
inpassing van de Buitenring. Met de komst van de Buitenring Parkstad en
de hoofdaansluiting via de Ganzepool zal de Nieuwenhagenerweg (N299)
haar functie gedeeltelijk verliezen. Het tracé van de Nieuwenhagenerweg
dat komt te vervallen, wordt geamoveerd en krijgt een groene inrichting en
versterkt daarmee de groene verbinding tussen Brunssummerheide en
Schutterspark.

Met de ontkluizing en hermeandering van de Roode Beek en de
gedeeltelijke sanering van de mijnsteenberg Hendrik, worden de volgende
doelen gerealiseerd:
- Kwaliteitsimpuls in het kader van de integrale gebiedsontwikkeling
Buitenring Parkstad;

- Realisatie van de ecologische verbindingszone (EHS) tussen
Brunssummerheide via Schutterspark naar de Schinveldse bossen en
Tevenerheide voor de doelsoort Ree;

- Visoptrek in de Roode Beek wordt mogelijk gemaakt door het weg halen
van de laatste barrières;

- Plangebied wordt KRW-proof gemaakt door aanpakken van drie
riooloverstorten, door de aanleg van groen buffers in combinatie met een
nieuwe rioolleiding naar de bestaande waterkwaliteitsbuffer Molenvaart;

- Groene herbestemming van het gedeelte Nieuwenhagenerweg, dat
vervalt na komst Buitenring Parkstad Limburg.

Het project ontkluizing Rode Beek is ontwikkeld door de gemeente
Brunssum en het Waterschap Roer en Overmaas vanuit de Kaderrichtlijn
water. Parkstad en provincie Limburg participeren en subsidiëren. Later is
het project eveneens omarmd door Natuurmonumenten,die dit project een
centrale plaats geeft in haar beleidsvisie van de Brunssummerheide
‘Heide-Natuurpark’.
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De start van de uitvoering van het project wordt voorzien in de tweede
helft van 2013, daartoe voorafgegaan door fase 1 werkzaamheden (ivm
synergiesubsidie) ultimo 22 december 2012.

In oktober wordt een uitvoeringsovereenkomst en risico-paragraaf tussen
partijen gesloten.
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Wat mag het kosten ?
Bedragen x € 1.000,-

Programma 4 2012 2013 2014 2015 2016

Loonkosten 67 0 0 0 0
Kosten derden 257 127 127 127 127
Subsidies 76 76 76 76 76
Kapitaallasten 312 265 265 265 265
Doorbelastingen 333 227 227 227 227
Totaal Lasten € 1.045 € 695 € 695 € 695 € 695

Overige inkomsten 411 214 214 214 214
Belastingen 0 0 0 0 0
Rijksinkomsten 0 0 0 0 0
Doorbelastingen 483 448 448 448 448
Totale Baten

programma

€ 894 € 662 € 662 € 662 € 662

Saldo vóór bestemming € 151 N € 33 N € 33 N € 33 N € 33 N

Stortingen in reserves 14 14 14 14 14
Onttrekkingen aan

reserves

47 43 43 43 43

Saldo na bestemming € 118 N € 4 N € 4 N € 4 N € 4 N
Toelichting:
V : voordelig budgettair effect
N : nadelig budgettair effect

Bedragen x € 1.000,- Incl. 0e-begrotingswijziging

Programma 4 2012 2013 2014 2015 2016

Loonkosten 67 0 0 0 0
Kosten derden 257 127 127 127 127
Subsidies 76 76 76 76 76
Kapitaallasten 312 265 265 265 265
Doorbelastingen 333 256 256 256 256
Totaal Lasten € 1.045 € 724 € 724 € 724 € 724

Overige inkomsten 411 214 214 214 214
Belastingen 0 0 0 0 0
Rijksinkomsten 0 0 0 0 0
Doorbelastingen 483 448 448 448 448
Totale Baten

programma

€ 894 € 662 € 662 € 662 € 662

Saldo vóór bestemming € 151 N € 62 N € 62 N € 62 N € 62 N

Stortingen in reserves 14 14 14 14 14
Onttrekkingen aan

reserves

47 43 43 43 43

Saldo na bestemming € 118 N € 33 N € 33 N € 33 N € 33 N
Toelichting:
V : voordelig budgettair effect
N : nadelig budgettair effect
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3.5 Maatschappelijke Pijler

Kerndoel: Ontplooiing

Visie
Zelfstandige maatschappelijke participatie wordt van cruciaal belang geacht voor de ontplooiing van de
burgers van Brunssum. Dit is vooral een verantwoordelijkheid van de mensen zelf. De gemeente
Brunssum ondersteunt jongeren en senioren, werkzoekenden en mensen met een baan, autochtonen en
allochtonen, gezonde inwoners en mensen met een beperking, bij hun streven naar persoonlijke
ontwikkeling en een zinvolle invulling van hun leven.
__________________________________________________________________________________
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3.5.1 Cultuur en sport

We mogen er met recht trots op zijn. Ons verenigingsleven. Brunssum telt talrijke bloeiende
verenigingen die actief zijn op het gebied van sport en cultuur. Samen vormen die verenigingen een
sociaal weefsel dat de onderlinge verbondenheid en gemeenschapszin binnen onze gemeente versterkt
en van een unieke lokale kleur voorziet. Bij de inspanningen om het verenigingsleven te faciliteren,
richt Brunssum zich met name op het versterken van de inzet van vrijwilligers en het bevorderen van de
deelname van jongeren en senioren aan verenigingsactiviteiten en evenementen. In sport en
sportstimulering wordt geïnvesteerd door te zorgen voor goed geoutilleerde binnen- en
buitensportaccommodaties.

In cultureel opzicht wil onze gemeente zich als ‘dansstad’ profileren. Daarnaast zal als verbindend
cultureel element steeds nadrukkelijker ons ‘mijnverleden’ worden benadrukt, zoals in de 2012-editie
van het Worldfestival Parade, onder de noemer ‘digging and dancing’. Maar ook de Tröote Trek, No
Escape XXL, Young Experience alsook de Taptoe Indoor en Ilse Frankenthal Grafiek zijn voorbeelden
van onze subcultuur op het gebied van dans, muziek, kunst en cultuur. Ook in de verschillende
groengebieden en wijken zit veel cultuur verscholen waar wij trots op zijn. Wat te denken van de
historie van het Schutterspark en het Natura 2000 gebied Brunssumerheide en de status van het
Vijverpark en diverse wijken als het grootste aaneengesloten beschermd stads- en dorpsgezicht.

Brunssum koestert de bestaande sportevenementen met een bovenregionale uitstraling, waaronder de
Parelloop, Wielerronde, Brunssum Open (tennis), of het Internationaal Damtoernooi Brunssum. Tevens
bestaat er een breed aanbod aan sportactiviteiten voor alle doelgroepen onder het motto “Brunssum
Beweegt”.

In november 2012 vindt een nieuwe certificeringsronde plaats ten aanzien van de Openbare Bibliotheek
Brunssum. De door de Vereniging Openbare Bibliotheken landelijk vastgestelde kwaliteitseisen stellen
hoge eisen aan het integrale management van de bibliotheek. Getoetst wordt aan normen zoals cultural
governance, leiderschap, visie en meerjarenbeleid, cultureel en maatschappelijk ondernemerschap,
marketing- en innovatiebeleid en digitalisering. Ook streven wij naar een verdere professionalisering
van de subsidierelatie met deze instelling door middel van beleidsgestuurde contractfinanciering.
Uiterlijk in 2013 zal het bibliotheekbeleid worden geactualiseerd met het doel om de gewenste
producten en diensten te kunnen blijven aanbieden. Dat vereist inspanningen op het gebied van
bibliotheekvernieuwing, digitalisering, samenwerking en cultureel ondernemerschap teneinde de
levensvatbaarheid te kunnen blijven waarborgen.

Voor het in 2012 gerenoveerde openluchttheater in het vijverpark zal in 2013 een programmering voor
de maanden mei tot en met september plaatsvinden waarbij kindervoorstellingen alsook
muziekevenementen zullen plaatsvinden. Nadrukkelijk zal invulling geschieden middels de plaatselijke
culturele instellingen.

Kaderstellende nota’s
Raad
- nota Sportbeleid (2007)

- cultuurnota (2009)
- evenementennota (2009)
- subsidieverordening Welzijn Cultuur en Sport (2009)

College van B en W
- uitvoeringsprogramma cultuur
- uitvoeringsplan prestatieveld 4 Wmo ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers (2008)
- startnotitie bibliotheekbeleid gemeente Brunssum (2010)
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- subsidiebeschikking 2012 Stichting Openbare Bibliotheek Brunssum
- certificeringsnorm openbare bibliotheken 2010-2013 (landelijk kaderstellend document)

Wat willen we bereiken? (maatschappelijk effect/ beoogde resultaat)
1. Inwoners van Brunssum kunnen zich ontplooien op het gebied van muziek, dans en cultuur.
Culturele evenementen en kermissen hebben positieve economische effecten, dragen bij aan sociale
verbondenheid, en leiden tot imagoversterking van Brunssum. Tradities worden gekoesterd. De
gemeente waarborgt de compleetheid en continuïteit van het evenementenaanbod.
2. Inwoners van Brunssum kunnen zich ontplooien op het gebied van sport. Sporten en bewegen
dragen bij aan gezondheid, ontspanning en welzijn. Het sportbeleid en –aanbod is afgestemd op
behoeftes en interesses van sportbeoefenaren.
3. Het mijnverleden wordt actief uitgedragen in een eigentijdse vorm en is in 2015 nog beter
verankerd in de gemeenschap. Onroerende zaken met sociaal-culturele waarde blijven ook voor latere
generaties behouden.
4. De inzet van vrijwilligers bij het al dan niet in verenigingsverband organiseren van activiteiten op
het gebied van muziek, dans, cultuur en sport wordt actief gestimuleerd. (zie ook 3.5.3)
5. Het bevorderen van bibliotheekvernieuwing, cultureel ondernemerschap, digitalisering en
samenwerking. De samenwerking met collega-bibliotheken in Parkstad intensiveert en leidt tot een
verhoging van de efficiency. De bibliotheek functioneert in lijn met de actuele certificeringsnormen
en het geactualiseerde bibliotheekbeleid, met de volgende basisfuncties:

1. Warenhuis van Kennis en Informatie;
2. Centrum van Ontwikkeling en Educatie;
3. Encyclopedie van Kunst en Cultuur;
4. Inspiratiebron van Lezen en Literatuur;
5. Podium voor Ontmoeting en Debat.

Wat gaan we ervoor doen? (prestaties)
1. Het verstrekken van subsidie aan de Muziekschool (SMK), aan muziek-, toneel- en
zangverenigingen en aan culturele evenementen (waaronder de Parade). Het organiseren van twee
kermissen per jaar en het jaarlijks (mede)organiseren en subsidiëren van Koninginnedag en
Dodenherdenking. Evenementen worden gecoördineerd in een goede samenwerking met derden.
2. Het verstrekken van subsidie aan (sport)verenigingen en het beheren/exploiteren van
sportaccommodaties tegen redelijke tarieven. Ontwikkelingen op het gebied van sport worden
gemonitord en daar waar nodig omgezet in beleid. In samenwerking met scholen wordt sporten
gestimuleerd door de organisatie van sportprojecten via combinatiefunctionarissen.
3. Het organiseren van minimaal één activiteit per jaar rond het thema ‘mijnverleden’. Behoud van
beschermde (mijn)monumenten via melding- en vergunningstelsel.
4. Het subsidiëren van de Vrijwilligerscentrale Brunssum.

5. Het actualiseren van het bibliotheekbeleid, gepaard gaande met de invoering van beleidsgestuurde
contractfinanciering met het doel om de bibliotheek te professionaliseren vanuit een gezonde
bedrijfsvoering.

Hoe meten wij of het beoogde resultaat is bereikt?
Indicatoren Bron 2013 2014 2015 2016
1. lidmaatschappen van diverse
verenigingen (sport, cultuur, muziek,
scouting etc.).

Jaarverslag SMK en
afrekeningen
verenigingen

X X X X

2. Resultaat certificering, MTO en
KTO bibliotheek

Onderzoek Cubiss,
Audit en stichting
certificering

X X X X
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Wat zijn onze risico’s?
Financieel:
De reservepositie van de bibliotheek is slecht, er is sprake van een schuld aan de gemeente Brunssum,
de bibliotheek heeft net als andere verbonden partijen een bezuinigingstaakstelling en er is sprake van
exploitatietekorten in de reguliere bedrijfsvoering.
Daarnaast verandert de maatschappij als gevolg van een enorme toename van digitalisering waardoor
conventionele producten, diensten en voorzieningen - en daarmee de baten - in het geding zijn. Een
intensivering van de samenwerking resp. een vergroting van het schaalniveau alsmede
bibliotheekvernieuwing en cultureel ondernemerschap zijn noodzakelijk.
Maatschappelijk:
Bovenstaande ontwikkelingen in de bedrijfsvoering zetten ook de maatschappelijke producten en
diensten van de bibliotheek - en daarmee indirect onze beleidsambities - onder druk.
Het is zaak om focus aan te brengen op de cruciale elementen binnen het dienstenaanbod, zoals de
aanpak van laaggeletterdheid en door bibliotheekvernieuwing en cultureel ondernemerschap de
inkomsten te vergroten.

Projecten Resultaat
Audit bibliotheek Door een onafhankelijk organisatie-adviseur wordt een

audit verricht naar de integrale bedrijfsvoering binnen de
Openbare Bibliotheek.

Certificering bibliotheek De landelijke stichting certificering toetst de integrale
bedrijfsvoering van de bibliotheek aan de hand van
enkele certificeringsnormen alsmede een MTO
(medewerkerstevredenheidsonderzoek) en KTO
(klanttevredenheidsonderzoek)
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3.5.2 Wijkvoorzieningen

De gemeente wil op wijkniveau bijdragen aan leefbaarheid en sociale cohesie. Dat willen wij bereiken
door het verbeteren van de kwaliteit van de fysieke (infra)structuur, maar ook door het creëren van
ontmoetingsplekken voor jong en oud. Dat gebeurt in de vorm van onder meer gemeenschapshuizen,
jongerencentra, wijkservicecentra voor ouderen, en brede scholen.

Kaderstellende nota’s
Raad

- Startnota voorzieningenbeleid
- Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (2009)
- Masterplan Treebeek en de overeenkomst tussen Innovo en gemeente met betrekking tot de brede

school Treebeek (2008).
- Structuurvisie (2009)
- Masterplan Wonen Welzijn en Zorg “Heel de mens telt” 2010 – 2015 (2010)
- Nota openbare speelvoorzieningen (2008)
- Verordening ondersteuning gemeenschapshuizen (2006)
- Subsidieverordening Welzijn Cultuur en Sport (2009)
College van B&W
- convenant Masterplan Wonen Welzijn en Zorg “Heel de mens telt” 2010 – 2015 (2010)

Wat willen we bereiken? (maatschappelijk effect/ beoogde resultaat)
1. Het bieden van voldoende en veilige speelgelegenheid voor de jeugd tot 13 jaar met een
evenwichtige spreiding over de 5 wijken.
2. Het oprichten, beheren en (eventueel) exploiteren van sport- onderwijs- en
gemeenschapsvoorzieningen. Daarmee wordt bijgedragen aan onderlinge verbondenheid tussen (buurt)
bewoners en daarmee aan de leefbaarheid op wijkniveau. In de afgelopen jaren is in het kader van de
wijkgerichte aanpak veel werk gemaakt van het verbeteren van de voorzieningenstructuur in de wijken.
Hierbij heeft zoveel mogelijk afstemming plaatsgevonden met de bewoners zelf. Een eerste aanzet voor
kaderstellend voorzieningenbeleid is uitgewerkt in een startnota.
3. Door middel van het nieuwe centrum in Treebeek en de nieuwe brede school Brunssum-West moet
de leefbaarheid van deze wijk een zeer grote positieve impuls krijgen. Het effect hiervan is dat
Treebeek weer de aantrekkingskracht en allure van weleer krijgt en de aantrekkelijkheid als woonwijk
toeneemt.
4. Het inrichten van de wijken Brunssum-Noord, -Centrum en -West als wijkservicegebied. Daarmee
wordt een dekkend voorzieningenpatroon beoogd waardoor de hulpbehoevende burger zo lang
mogelijk zelfstandig kan blijven functioneren.

Wat gaan we ervoor doen? (prestaties)
1. Het subsidiëren van de kosten van het groot onderhoud van speeltoestellen, alsmede van de aanschaf
van nieuwe toestellen, waarin bestaande regelingen in het licht van bezuinigingen kritisch bezien
dienen te worden. Het beheren van de openbare speelplekken.
2. Het ontwikkelen van een integrale visie op ruimtelijke spreiding van voorzieningen en het
(doelmatig) exploiteren van deze voorzieningen. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met
draagvlak en de behoeften in de wijk. Ten aanzien van exploitatie zal een verhoging van de
kostendekkendheid van de accommodaties aan de orde komen en wordt een visie ontwikkeld ten
aanzien van de rol van de gemeente en zelfwerkzaamheid van verenigingen en burgers.
3. Het realiseren van een brede school in elke wijk. Een uitzondering is de wijk Brunssum-Noord. Hier
wordt geen fysieke brede school gebouwd, maar wordt het concept verder toegepast binnen de
bestaande accommodaties.
4. Het in stand houden van kwalitatief hoogwaardige en duurzame schoolgebouwen conform het IHP.
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5. Het realiseren van twee wijksteunpunten in de wijken Brunssum-West en –Centrum. Deze komen
naast het reeds bestaande wijksteunpunt in Brunssum Noord.

(Voor jeugdhonken en sportvoorzieningen wordt verwezen naar 3.5.4 resp. 3.5.1.)

Hoe meten wij of het beoogde resultaat is bereikt?
Indicatoren Bron 2013 2014 2015 2016
- aantal leden per speeltuin Gemeente X X X X
- aantal openbare speelvoorzieningen Gemeente

- in Brunssum-Centrum en -West is
een brede school gerealiseerd

X X

Wat zijn onze risico’s?
-

Projecten Resultaat
Brede school West Wij gaan er nog steeds van uit, dat schoolbestuur Innovo,

binnen de kaders van de gesloten overeenkomst met de
gemeente, de brede school ontwikkelt.

Brede school Centrum Na besluitvorming, ondertekeningen van alle
overeenkomsten en de aanbesteding, zal de
gecontracteerde architect in overleg met gebruikers en
bewoners de plannen voor de brede school, binnen de
gestelde kaders, uitwerken. Vervolgens zal gestart worden
met de realisatie.

3.5.3 Zorg en gezondheid

Zorg en gezondheid zijn belangrijke aandachtsgebieden. Zeker in een gemeente als Brunssum, waar een
groot en toenemend aantal mensen een beroep doet op medische- en zorgvoorzieningen.
Brunssum neemt dan ook het standpunt in dat gezondheids- en zorgvoorzieningen laagdrempelig
moeten zijn en bij voorkeur zo dicht mogelijk bij huis moeten zijn georganiseerd. De focus ligt hierbij
nadrukkelijk op mensen in een kwetsbare positie, de dialoog met de burger en het wijkgericht werken.

De gemeente Brunssum heeft voor de periode 2010-2015 een Masterplan Wonen, Welzijn en Zorg
opgesteld. Dit plan biedt het kader voor de initiatieven die erop gericht zijn om burgers met een
ondersteuningsvraag zo lang mogelijk in hun eigen netwerk, eigen leefomgeving en in zelf gekozen
maatschappelijke rollen te laten functioneren.

De actualisering van het regionaal gezondheidsbeleid voor de periode 2012 t/m 2015 is onlangs
afgerond. Dit regionale beleid is vervolgens uitgewerkt in een gemeentelijk uitvoeringsplan, zodat er
aansluiting is bij de lokale problemen en behoeften.

Het Wmo-beleid is voor de periode 2012 – 2015 geactualiseerd middels het beleidsplan “Samen lukt
het”. Kerngedachte hierin is het beroep op de zelfwerkzaamheid van de burger en de organisatie van de
zorg- en dienstverlening middels het principe van de “zelfredzaamheidsladder”.

Ondanks het feit dat de decentralisatie van de AWBZ/begeleiding controversieel is verklaard, zal deze
zorg naar alle waarschijnlijkheid toch gedecentraliseerd gaan worden. De Gemeente Brunssum houdt
deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten en blijft hiertoe in gesprek met gemeenten in de regio en
netwerkpartners. Bovendien participeert de gemeente in de Zuid Limburgse Stuurgroep decentralisatie
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AWBZ/begeleiding. De gehele ontwikkeling wordt in samenhang gezien met de andere decentralisaties
(jeugdzorg, WWNV).

Sinds 2009 bestaan de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (WGA) en het Besluit
gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (BGA). Op 04-11-2009 heeft Brunssum de gemeentelijke
taken in het kader van deze wet- en regelgeving overgedragen aan de Anti Discriminatie Voorziening
Limburg (ADV Limburg) die centraal door de gemeente Maastricht wordt uitgevoerd. Daarnaast is aan
het CMWW opgedragen om zorg te dragen voor een laagdrempelige voorziening waar mensen met
discriminatieklachten en –vragen zich kunnen melden. De ADV Limburg wordt voor de
werkzaamheden gefinancierd door de rijksbijdrage die wordt ontvangen van het ministerie in de
algemene uitkering van het Gemeentefonds.

Kaderstellende nota’s
Raad
- Nota masterplan Wonen Welzijn en Zorg (2010)
- Beleidsnota Gezondheidsbeleid 2012-2015
- Wmo-verordening (2011)
- Wmo beleidsplan 2012 – 2015 “Samen lukt het”
- Subsidieverordening Welzijn Cultuur en Sport (2009)

College van B&W
- Lokaal uitvoeringsplan Gezondheidsbeleid 2012-2015 - evaluatie- en uitvoeringsplannen Wmo (2011)
- Convenant Masterplan Wonen Welzijn en Zorg ‘heel de mens telt’ 2010-2015 (2010)
- Oprichting en financiering ADV Limburg en opdrachtverlening aan CMWW B&W (2009)

Wat willen we bereiken? (maatschappelijk effect/ beoogde resultaat)
1. Het bevorderen dat burgers in een kwetsbare en/of zorgafhankelijke positie op een volwaardige
wijze kunnen deelnemen aan de samenleving. Daar waar zij in dit streven belemmerd worden – door
oorzaken in of buiten de persoon gelegen – worden zij door de gemeente gecompenseerd.
2. Het ondersteunen van inwoners die hulp nodig hebben bij het ontwikkelen van zelfredzaamheid
en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Deze mensen ontvangen passende en laagdrempelige
ondersteuning door de gemeente en haar maatschappelijke partners, conform het principe van de
zelfredzaamheidsladder.
3. Het ondersteunen van notoire overlastveroorzakers bij het vinden van duurzame (huisvestings-)
oplossingen. Huisvesting wordt geboden op voorwaarde dat de overlastveroorzaker professionele
hulpverlening en begeleiding aanvaardt.
4. Het vinden van duurzame oplossingen voor de nadelige effecten die alcohol- en drugsverslaafden
ondervinden en veroorzaken in de openbare ruimte.
5. Het ondersteunen van mensen met een beperking bij het zelfstandig functioneren, zodanig dat zij
geen fysieke hindernissen ondervinden en zich kunnen verplaatsen binnen de regio zodat ze aan
maatschappelijke en sociale activiteiten kunnen deelnemen.
6. Het helpen van mantelzorgers door een basispakket mantelzorgondersteuning en het bieden van
respijtzorg in de thuissituatie. Hierdoor krijgen en houden mantelzorgers meer grip op hun situatie
en vergroten zij hun zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie.
7. Het bijdragen aan een optimale lokale gezondheidszorg.
Dat gebeurt in samenwerking met de regionale GGD en Meander jeugdgezondheidszorg. Hieraan is
gekoppeld de uitvoering van wettelijke taken waarbij de verplichting geldt om, in samenwerking
met de betrokken netwerkpartners, lokaal maatwerk te leveren.
Het lokaal gezondheidsbeleid heeft tot doel te komen tot een stijging van de gemiddelde leeftijd
waarop mensen in Brunssum nog gezond en actief zijn. Verder beoogt het beleid voldoende
adequate (preventieve) voorzieningen in stand te houden voor de doelgroep 0-19 jaar. Concreet is er
sprake van de ambitie om te komen tot een daling van de volgende risicogroepen:
- het aantal inwoners met overgewicht
- het aantal inwoners dat rookt
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- het aantal inwoners dat overmatig alcohol gebruikt
- het aantal inwoners met een depressie
- het aantal inwoners met diabetes
Verder is er in de lokale gezondheidszorg sprake van voldoende aanbod van contactmomenten
tussen (risico-) kinderen en artsen, van prenatale zorg, vaccinaties, spreekuren, huisbezoeken,
cliëntbesprekingen, zorgcoördinatie en andere (maatwerk-)producten voor 0–4 jarigen.
8. Terugdringen van discriminatie en waar noodzakelijk ondersteunen van burgers die worden
gediscrimineerd.

Wat gaan we ervoor doen? (prestaties)
1. - Het inrichten van de wijken Brunssum-Noord, -Centrum en -West als wijkservicegebied.

- Het inzetten van het instrument van woningaanpassing om een deel van de bestaande
woningvoorraad in de wijkservicegebieden geschikt te maken voor de zorgbehoeftige burger. Dit
gebeurt náást de bouw van levensloopbestendige woningen.
- Het realiseren van een wijksteunpunt in de overige wijkservicegebieden, in navolging van
Brunssum-Noord. Deze ontwikkeling is mede afhankelijk van de planontwikkeling in Brunssum-
Centrum en in Treebeek.
- Het realiseren van voldoende zorgwoningen binnen een straal van maximaal 500 meter van het
wijksteunpunt. Bouw van levensloopbestendige woningen in alle wijken. Van de geplande 5801

zorgwoningen is het grootste gedeelte inmiddels gerealiseerd. 65 Zorgwoningen in Treebeek en
32 in het centrum (Zorgplein) staan in de planning. Deze ontwikkelingen zijn mede afhankelijk
van de planontwikkeling in Brunssum-Centrum en in Treebeek.
- Inmiddels zijn de WWZ teams actief in alle wijken. De doorontwikkeling ervan -gelet op o.a. de
aansluiting van de maatwerkers bij de teams en de decentralisatie van de functie begeleiding is
het komende jaar en aan de orde.
- Het organiseren van haal- en brengdiensten vanuit de wijksteunpunten naar de wijken.
- Het verlenen van subsidies aan seniorenverenigingen.

2. - Het subsidiëren van het Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnwerk ter uitvoering
van het Algemeen Maatschappelijk Werk.

3 - Jaarlijkse subsidiëring van Rimo voor het Meldpunt Zeer Moeilijk Plaatsbaren (ZMP) in het
kader van Maatschappelijke Opvang.

- Dag- en nachtopvang (Leger des Heils)
- Crisisopvang Heugderlicht (Rimo)
- Woon (train) voorziening De Hoeve
- Sociaal pension Heugderlicht
- Pension Mijnzicht
- Crisisopvang Blijf van mijn Lijf-huis
- Zorgpension Nuth.

4. - Het verstrekken van methadon (via de regionale methadonbus).
- Het organiseren van preventieve maatregelen zoals voorlichting en groepsbijeenkomsten
onder jeugd en jongeren.
- Het bestrijden van gezondheidsrisico’s en het verbeteren van het sociaal-maatschapppelijk
functioneren van verslaafden.
- Het terugdringen van maatschappelijke neveneffecten waaronder overlastbestrijding.
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5. - Het stimuleren dat mensen met een beperking gebruik kunnen maken van een vervoersysteem
voor verplaatsingen, zowel binnen de regio als naar aangewezen bestemmingen
(puntbestemmingen) buiten de regio.
- Aandacht vragen voor toegankelijkheidsaspecten bij ontwerpers van openbare ruimten,
voorzieningen en gebouwen. Dit leidt er op termijn toe dat ontwerpers de
toegankelijkheidsaspecten als vanzelfsprekend in hun ontwerpen integreren. Zij maken daarbij
gebruik van de ervaringsdeskundigheid van de doelgroep. Ter bevordering van de
bewustwording vindt overleg plaats met vertegenwoordigers (Wmo raad) en worden acties
uitgevoerd in het kader van Agenda 22 en ter oplossing van fysieke knelpunten.

6. - Het faciliteren van betrokken organisaties: Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad Limburg,
en Stichting Ruggesteun Parkstad.

7. Het afnemen van producten en diensten van en het subsidie verlenen aan GGD en Meander JGZ:
- een inventarisatie van de huidige inspanningen en bestaande structuren in Zuid-Limburg op het

gebied van depressiepreventie.
- Het ontwikkelen van regionaal en integraal beleid dat Zuid-Limburgse jongeren moet

ontmoedigen tot het drinken van alcohol.
- Samen met de GGD neemt de gemeente Brunssum deel aan Active Living: “Samen werken aan

een gezonde en veilige leefomgeving”uitgevoerd op 2 scholen
- Onderzoek doelgroepbewegingsactiviteiten (mensen met overgewicht, lage SES).
- Bijdrage leveren aan de inrichting van de WWZ teams
- Screening van het rookgedrag in sportkantines, scholen en café’s.
- Ter beschikking stellen van een eenmalig waarderingsbudget aan de wijkteams.
- Uitzetten van de ouderenmonitor naar de gezondheidssituatie en zorgbehoeften van ouderen

(55-plussers).
- Beledsavisering m.b.t.

o gezondheidkundige beoordelingen en behandeling vragen met betrekking tot
milieugezondheidsaspecten van mensen uit de gemeente Brunssum.

- Bestrijding van infectieziekten, seksuele gezonheidszorg en tuberculosezorg
- CJG-arrangement ontwikkeling van instrumenten en interventies in het kader van basis- en

risicozorg
- Controle van risicovolle collectieve voorzieningen, die buiten controles van andere instanties vallen

bij de gemeente Brunssum.
- Opleiding en training van hulpverleners bij psychosociale hulp bij ongevallen en rampen.
8. - Inzetten CMWW als laagdrempelige voorziening voor mensen met discriminatieklachten en

vragen
-Registratie van discriminatie via de ADV Limburg
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Hoe meten wij of het beoogde resultaat is bereikt?
Indicatoren Bron 2013 2014 2015 2016
Jongerenmonitor 2012
Ervaren gezondheid
Brunssum 82,3%
Zuid Limburg 82,2%

GGD Zuid Limburg x

Volwassenenmonitor 2012
Ervaren gezondheid
Brunssum 83,6%
Zuid Limburg 84,8%
Nederland 91,2%

GGD Zuid Limburg x

Ouderenmonitor 2012
Ervaren gezondheid
Brunssum 67,0%
Zuid Limburg 68,8%
Nederland 81,6%

GGD Zuid Limburg x

Wat zijn onze risico’s?
1. Alle participanten binnen het masterplan WWZ (m.u.v. het CMWW) functioneren buiten de directe
invloedsfeer van de gemeente.
2. Realisatie van deelplannen is afhankelijk van de “goodwill” van partners en voortgang in de
ontwikkelingen masterplannen Centrum en Treebeek.
3.Consequenties van de extramuralisering van zorgzwaartepakketten 1 tot en met 3 via de ambulante
zorg en met ondersteuning in de sfeer van wonen en welzijn -als resultaat van het lenteakkoord-
zowel inhoudelijk als financieel zijn nog niet te overzien.

Projecten Resultaat
n.v.t.
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3.5.4 Jeugd en onderwijs

Brunssum is ambitieus als het om jongeren gaat. Wij willen de jeugd van Brunssum goede
vooruitzichten bieden. Wij vinden het belangrijk dat zij gelijke kansen krijgen om in een gezonde en
veilige omgeving op te groeien, zich voorspoedig te ontwikkelen en zich goed voor te bereiden op een
mooie toekomst. De jeugd is de basis en het vooruitzicht van onze samenleving. Als het met hen goed
gaat, bepaalt dat in belangrijke mate de (toekomstige) kwaliteit van onze gemeente. Investeren in de
jeugd en adequate onderwijsvoorzieningen is daarom van vitaal belang: voor de individuele kansen van
het kind, voor de sociale samenhang in onze stad en voor een duurzame economische ontwikkeling.
Centraal hierin staat de bestrijding van onderwijsachterstanden omdat een hoog percentage
onderwijsachterstanden nog altijd kenmerkend is voor de Gemeente Brunssum. Onderzoek heeft
aangetoond dat het stimuleren van taalontwikkeling bij de jongste inwoners op de peuterspeelzalen het
meeste effect voor de toekomst oplevert. Taal is namelijk de kruiwagen voor ieders carrière. Daarom
investeert de Gemeente Brunssum ook in het bestrijden van laaggeletterdheid bij volwassenen.

Het jeugd- en onderwijsprogramma kent vier samenhangende thema’s waarbinnen de volgende
activiteiten plaatsvinden:
A Opvang, educatie en werk:

1) Onderwijshuisvesting en ontwikkeling van brede scholen;
2) Investeren in Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en onderwijsachterstandenbeleid

teneinde ervoor te zorgen dat jongeren zonder taalachterstand kunnen beginnen aan het
basisonderwijs of taalachterstanden in de schoolloopbaan worden teruggedrongen;

3) Tegengaan van voortijdig schoolverlaten en voorzien in RETOUR-voorzieningen om jongeren
terug te geleiden naar onderwijs/arbeidsmarkt teneinde te bewerkstelligen dat zoveel mogelijk
jongeren een startkwalificatie behalen;

4) Bestrijding van laaggeletterdheid onder autochtone volwassenen;
5) Leerlingenvervoer;
6) Toezichthoudende plicht ten aanzien van Openbaar Onderwijs binnen Gemeente Brunssum;
7) Toezicht en handhaving op voorzieningen voor kinderopvang en peuterspeelzalen binnen

Gemeente Brunssum.
B Opvoeding en zorg:

1) Ontwikkelen van een sluitende jeugdzorgstructuur middels het Centrum voor Jeugd en Gezin,
Zorg- & Adviesteams, Jeugd Preventie Programma en ketensamenwerking met alle lokale
jeugd- en onderwijspartners (o.a. jeugdgezondheidszorg en scholen);

2) Grondige voorbereiding op decentralisatie van jeugdzorg.
C Jeugd & Veiligheid:

1) Jeugdoverlast en –criminaliteit zoveel mogelijk voorkomen en terugdringen middels het jeugd-
en jongerenwerk, de jeugdhonken, het Jeugd Preventie Programma, de samenwerking in het
Veiligheidshuis, Bureau HALT en het participeren in het convenant “Veiligheid op school
krijgt voorrang”.

D Vrije tijd en sport:
1) De Brunssumse jeugd actief laten participeren in de samenleving op het gebied van sport, spel,

cultuur, vrijetijdsbesteding en vrijwilligerswerk door o.a. het jongerenpersbureau, Young
Xperience, de jaarlijkse Wegwijsdag, het speelvoorzieningenbeleid en een breed aanbod aan
jeugdsportactiviteiten.

Met ingang van 2015 worden alle jeugdzorgtaken gedecentraliseerd naar gemeenten. In 2012 zijn de
voorbereidingen ten aanzien van deze decentralisatie gestart. De Gemeente Brunssum participeert als
één van de zes gemeenten in de Zuid Limburgse Stuurgroep. De decentralisatie van de jeugdzorg
omhelst zowel een transitie als een inhoudelijke transformatie. Kinderen en jongeren moeten sneller,
vroeger, effectiever en zoveel mogelijk in de eigen omgeving worden geholpen waarbij de eigen kracht
en zelfredzaamheid van gezinnen optimaal moet worden benut. Daarnaast biedt de stelselwijziging
kansen om de jeugdzorg op lokaal niveau integraler te organiseren omdat de gemeente de
verantwoordelijke bestuurslaag wordt. Het jaar 2013 wordt een zeer belangrijk jaar waarin
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richtinggevende keuzes gemaakt zullen worden. Hiertoe zal de gemeente samen met partnergemeenten
in de regio veelvuldig in gesprek gaan met betrokken jeugdzorginstellingen, de provincie Limburg en
zorgverzekeraars en zorgkantoren. Maar ook zal deze nieuwe taak voor de gemeente moeten aanhaken
op de bestaande lokale (preventieve) jeugdketen (Centrum voor Jeugd en Gezin als frontoffice en de
Zorg- & Adviesteams en het Jeugd Preventie Programma als hulpverleningsnetwerken) waarbij
nadrukkelijk de relatie met de WMO (kantelingsgedachte) zal worden gelegd. In 2013 zal vanuit de
rijksoverheid meer duidelijkheid komen over de verdeelsleutel van de toekomstige decentralisatie-
uitkering jeugdzorg. Het is belangrijk om hier als Parkstad Limburg “vinger aan de pols” te houden
i.v.m. mogelijke financiële risico’s voor deze regio (teruglopend aantal kinderen en jongeren maar
relatief meer problematieken).

Kaderstellende nota’s
Raad

- Beleidsnota Jeugd in perspectief (2009)
- Verordening Leerlingenvervoer Gemeente Brunssum (2011)
- Verordening Onderwijshuisvesting Gemeente Brunssum (2009)
- Integraal Huisvestingsprogramma Onderwijs (2009)
- Alfabetiseringsnota Gemeente Brunssum “Brunssum in de strijd tegen laaggeletterdheid” (2011)
College van B&W
- Lokaal Educatieve Agenda 2011-2015 (2011)
- Handhavingsprotocol Kinderopvang gemeente Brunssum (2012)
- Visiedocument CJG Brunssum-Onderbanken (2010)
- Convenant Openbaar Onderwijs Movare - Gemeente Brunssum (2008)
- Samenwerkingsovereenkomst RETOUR Parkstad Limburg (2007)
- Bestuursovereenkomst Bureau Voortijdig Schoolverlaten Parkstad Limburg (2003)
- Projectplan decentralisatie jeugdzorg Zuid Limburg (in 2012 door college vast te stellen)

Wat willen we bereiken? (maatschappelijk effect/ beoogde resultaat)
1. Het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden in alle leeftijdscategorieën. Reeds
opgelopen onderwijsachterstanden worden zo snel mogelijk gesignaleerd en gereduceerd.
Onderwijsondersteunende activiteiten en vernieuwingen dragen bij aan een doorgaande leer- &
ontwikkelingslijn voor alle jongeren tussen 0 en 23 jaar. Volwassen laaggeletterden worden toegeleid
naar een alfabetiseringstraject.
2. Het bevorderen van deelname van peuters aan het voorschools aanbod op een Brunssumse
peuterspeelzaal. De ambitie is dat minimaal 60% van alle 2- en 3-jarige kinderen in Brunssum
deelneemt aan een voorschools aanbod op een peuterspeelzaal. Het streven is dat daarvan minimaal
80% behoort tot de ‘doelgroepkinderen’. Hiermee wordt bewerkstelligd dat zoveel mogelijk kinderen
zonder onderwijsachterstand kunnen starten aan het primair onderwijs. Doelgroepouders worden door
middel van de regeling ‘verlaagde ouderbijdrage’ gestimuleerd om hun kind deel te laten nemen aan
het peuterspeelzaalwerk in Brunssum. Tevens wordt hiermee bereikt dat het bereik van de
peuterspeelzalen als vindplaats in de lokale zorgstructuur wordt vergroot.
3. Het voorkomen van schooluitval. Elke Brunssumse jongere behaalt een startkwalificatie. Jongeren
die toch uitvallen, worden zo snel mogelijk teruggeleid naar onderwijs of arbeidsmarkt.
4. Het (adequaat) toezicht houden op peuterspeelzalen en commerciële kinderopvang, zodat deze
voorzieningen voldoen aan alle wettelijke kwaliteitseisen.
5. Het realiseren van een sluitende jeugdhulpverleningsstructuur in onze gemeente waardoor door
tijdige en preventieve aanpak van (dreigende) problematieken, het beroep op zwaardere zorg wordt
teruggedrongen. Alle ouders, jeugdigen en professionals kunnen bovendien bij het Centrum voor
Jeugd en Gezin en alle netwerkpartners terecht met alle vragen over opvoeden en opgroeien, en
kunnen, indien nodig, de benodigde opvoedondersteuning en/of hulpverlening verkrijgen.
6. De transitie van de jeugdzorg dient adequaat te verlopen en in 2015 gerealiseerd te zijn waardoor er
vanaf dat moment sprake is van één sluitende jeugdstructuur in onze gemeente welke aansluit op
bestaande structuren zoals de WMO en de preventieve jeugdhulpverlening.
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7. Het zo vroeg mogelijk signaleren en terugdringen van problemen bij kinderen en (hang)jongeren
(overlast, criminaliteit).
8. Het bevorderen van jeugdparticipatie. Jongeren kunnen meedenken en meepraten over wat er in
Brunssum moet gebeuren voor de jeugd en ze werken mee aan de organisatie van activiteiten voor en
door jongeren.
9. Het zorg dragen voor een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam onderwijshuisvestingsbeleid,
waarbij in elke wijk een voorziening van primair onderwijs voorhanden is.
10. Het streven naar behoud van voortgezet onderwijs (VMBO-T, HAVO, VWO) voor Brunssum.
11. Het adequaat en efficiënt uitvoeren van het leerlingenvervoer conform de wettelijke eisen en de
gemeentelijke verordening.

Wat gaan we ervoor doen? (prestaties)
1. - Het laten uitvoeren van voorschoolse taalstimulering op de peuterspeelzalen en op het primair
onderwijs door O2 Onderwijsadvies;
- Het verschaffen van LEA-middelen, op grond van jaarlijkse aanvragen van schoolbesturen, conform
de LEA 2011-2015 waarbij samenwerkingsafspraken met de Brunssumse schoolbesturen worden
gemaakt over het verbeteren van de leerprestaties van Brunssumse leerlingen;
- Het ontwikkelen van eigen beleid en onderwijsvernieuwende maatregelen om de gewenste resultaten
te bereiken;
- Het uitvoeren van de beleidsnota “Brunssums in de strijd tegen laaggeletterdheidheid 2012-2022”;
2. - Het faciliteren van peuterspeelzalen met een VVE-aanbod door subsidiëring van het CMWW o.a.
door bekostiging uit de rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid (OAB);
- Het laten uitvoeren van de regeling ‘verlaagde ouderbijdrage’ door CMWW/afdeling
Peuterspeelzaalwerk, te bekostigen door de gemeente uit de rijksbijdrage
onderwijsachterstandenbeleid (OAB);
- Het stimuleren van de samenwerking tussen peuterspeelzalen en basisscholen.
- Het toeleiden van peuters en het signaleren van “risico-peuters” door het consultatiebureau van
Meander JGZ;
3. - Het uitvoeren van de Leerplichtwet en de Wet Regionale Meldcriteria door financieel bij te
dragen aan Bureau Voortijdig Schoolverlaten Parkstad Limburg (Bureau VSV);
- Het laten uitvoeren van RETOUR-trajecten door Arcus College;
4.- Het laten uitvoeren van inspecties door de GGD, jaarlijks dan wel na meldingen, bij kindercentra,
gastouders, gastouderbureaus en peuterspeelzalen;
- Het beslissen op aanvragen voor nieuwe locaties;
- Het bijhouden van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP);
- Handhaving van kinderopvang en peuterspeelzalen conform het Handhavingsprotocol Kinderopvang
en Peuterspeelzalen Gemeente Brunssum;
5.- Het instandhouden en doorontwikkelen van de Zorg- & Advies Teams en de samenwerking tussen
de lokale netwerkpartners met de Verwijsindex Parkstad (VIP) als instrument;
- Het inrichten, in en doorontwikkelen van een fysiek en digitaal Centrum Jeugd en Gezin, in
samenwerking met collega-gemeenten in Parkstad Limburg;
6. – Participeren in de Zuid Limburgse Stuurgroep Decentralisatie Jeugdzorg Zuid Limburg en de
daartoe behorende werkgroepen;
- Het uitvoeren van ‘pilots’ op het gebied van de jeugdzorg, mogelijk in samenwerking met
regiogemeenten en instellingen;
7. - Het verstrekken van subsidie aan CMWW Welzijnswerk, voor sociaal-culturele activiteiten;
- Het instandhouden en doorontwikkelen van het Jeugd Preventie Programma;
- Het instandhouden en doorontwikkelen van het ambulant jeugd- & jongerenwerk CMWW, inclusief
kindervakantiewerk;

- Het faciliteren van het CMWW in de exploitatie van drie jeugdhonken, verspreid over Brunssum,
met bijbehorende activiteiten;
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8.- Het organiseren van een jaarlijkse Wegwijsdag in samenwerking met het Romboutscollege;
- Het tweejaarlijks organiseren van Young Xperience in samenwerking met jongeren;
- Het ondersteunen en subsidiëren van Jongerenpersbureau Connect;
9. - Het uitvoeren van onderwijshuisvestingsplannen, zoals genoemd in het Integraal
Huisvestingsplan. Dit gebeurt volgens de procedures zoals opgenomen in Verordening
Onderwijshuisvesting. Zie ook onderdeel ‘Wijkvoorzieningen’;

10. Het toepassen van de Verordening Leerlingenvervoer Gemeente Brunssum.

Hoe meten wij of het beoogde resultaat is bereikt?
Indicatoren Bron 2013 2014 2015 2016
1.-Percentage achterstandsleerlingen
(4-12 jaar)
-Percentage laaggeletterden Gemeente
Brunssum
- Aantal volwassenen dat instroomt in
een alfbatiseringstraject

Jaarlijks rapport
Kinderen in Tel
Cijfers CINOP

Cijfers Arcus College
Volwasseneducatie

X X X X

2. –Percentage Brunssumse 2- en 3-
jarigen dat deelneemt aan voorschoolse
educatie op een peuterspeelzaal
- Percentage Brunssumse
doelgroepkinderen dat deelneemt aan
voorschoolse educatie op een
peuterspeelzaal

Registratie CMWW
afdeling
Peuterspeelzaalwerk
en GBA Gemeente
Brunssum

X X X X

3. - Aantal / percentage voortijdig
schoolverlaters (VSV’ers) Gemeente
Brunssum per schooljaar (12-22 jaar).
- Percentage jeugdwerkloosheid
(werkzoekende werkloze jongeren 16-
22 jaar)

Jaarverslag Bureau
VSV Parkstad en
jaarlijks rapport
Kinderen in Tel

X X X X

4. Aantal handhavingsacties
voortvloeiend uit inspectierapporten
van de GGD per kalenderjaar

Beleidsinformatie
dienst Beleid &
Strategie

X X X X

5. – Aantal behandelde cases door
ZAT’s per kalenderjaar
- Aantal matches in de VIP voor de
gemeente Brunssum
- Percentage meldingen
kindermishandeling (0-17 jaar)

Evaluatie ZAT
CMWW en
beleidsinformatie
VIP
Jaarlijks rapport
Kinderen in Tel

X X X X

6. Percentage kinderen dat een nieuwe
indicatie voor jeugdzorg heeft gekregen
(0-17 jaar).

Jaarlijks rapport
Kinderen In Tel

X X X X

7. - Aantal behandelde cases door
Jeugd Preventie Programma (JPP)
Brunssum per kalenderjaar;
- Percentage jongeren in aanraking met
justitie (12-21 jaar).

Evaluaties ZAT’s en
JPP CMWW en
jaarverslag CMWW
Jaarlijks rapport
Kinderen in Tel

X X X X

8.- Aantal producties
Jongerenpersbureau Connect;
- Geschat aantal deelnemers
YoungXperience.
- Geschat aantal deelnemende
leerlingen Wegwijsdag.

Beleidsinformatie
dienst Beleid &
Strategie

X X X X
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9.– Aantal aanvragen
leerlingenvervoer;
- Totaal besteed budget
leerlingenvervoer per kalenderjaar

Registratie en
beleidsinformatie
Voorzieningen

X X X X

Wat zijn onze risico’s?
Financieel risico:
Het risico bestaat dat de verdeelsleutel voor de toekomstige jeugdzorggelden vanuit de rijksoverheid
voor de regio Parkstad Limburg ongunstig uitpakt waardoor de Gemeente Brunssum vanaf 2015 meer
kosten dan inkomsten met betrekking tot de jeugdzorg heeft. Het is zaak om bij de ontwikkeling van
deze verdeelsleutel in 2013 al “vinger aan de pols” te houden en indien mogelijk te lobbyen bij de
rijksoverheid.

Projecten Resultaat
Decentralisatie jeugdzorg Per 2015 gaat de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg over naar

alle Nederlandse gemeenten. Hiermee gaat tevens een
bezuinigingstaakstelling vanuit de rijksoverheid gepaard. Tevens dient
het jeugdzorgstelsel hervormd te worden: het moet beter, effectiever
en minder bureaucratisch. Het is de taak om in 2013 en 2014 deze
transitie én transformatie dusdanig goed voor bereiden dat met ingang
van 2015 in Brunssum sprake is van één sluitende jeugd(zorg)keten.
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3.5.5 Integratie

Integreren is meedoen. Geïntegreerd zijn betekent volop meedraaien in de samenleving. De
Nederlandse taal spreken, betaald werk verrichten, de kinderen passend onderwijs laten volgen, je
verbonden voelen met de Nederlandse gemeenschap en de Nederlandse wetgeving in acht nemen.

Brunssum bevordert de integratie van Brunssumse burgers van niet-Nederlandse afkomst. Dat gebeurt
door het ondersteunen bij en aanbieden van passende inburgeringstrajecten. Hierbij staat de eigen
verantwoordelijkheid (ook in financiële zin) van de inburgeringsplichtige centraal.

Vanaf 1 januari 2013 gaat er drastisch iets veranderen in de wetgeving inzake de Wet Inburgering. (Het
wetsvoorstel terzake is niet controversieel verklaard na de val van de regering en zal naar verwachting
per 1 januari 2013 ingaan, conform planning.)
De belangrijkste wijzigingen in de inburgering zijn:
Inburgeringsplichtigen zijn voortaan zelf verantwoordelijk voor hun inburgering;
Inburgeringsplichtingen zijn voortaan zelf verantwoordelijk voor de kosten van inburgering;
Er komt een sociaal leenstelsel, waaruit de inburgeraar kan lenen;
Inburgeraars moeten binnen drie jaar moeten voldoen aan hun inburgeringsverplichting;
Als de inburgeringsplichtige verwijtbaar niet aan deze voorwaarde voldoet, volgt intrekking van
de reguliere verblijfvergunning voor bepaalde tijd;
De doelgroep wordt beperkt tot nieuwkomers; (daarmee vervallen de doelgroepen oudkomers en
vrijwillige inburgeraars)
Het praktijkexamen en de verschillende profielen voor inburgering maken plaats voor één
centraal examen; én
Het Rijk ziet toe op voldoende aanbod van gekwalificeerde cursussen.

De wetswijziging zal grote impact hebben voor de gemeenten. De gemeenten blijven alleen
verantwoordelijk voor de inburgeraars die vóór 1 januari 2013 inburgeringsplichtig zijn geworden. De
uitvoering zal zich dus richten op het voltooien van de lopende taaltrajecten.

Kaderstellende nota’s
Raad
-Verordening Wet inburgering (2011)

Wat willen we bereiken? (maatschappelijk effect/ beoogde resultaat)
Het op correcte wijze en binnen budget afronden van de voor 1 januari 2013 gestarte taaltrajecten van
inburgeringsplichtigen.

Wat gaan we ervoor doen? (prestaties)
Het bieden van ondersteuning bij de lopende inburgeringstrajecten op basis van de aanbesteding
Inburgering, dan wel de Wet Educatie Beroepsonderwijs.

Hoe meten wij of het beoogde resultaat is bereikt?
Indicatoren Bron 2013 2014 2015 2016
Het aantal mensen dat het inburgeringstraject
positief/ negatief heeft afgerond

Jaarverslag aanbieders
Inburgering / Arcus
college

X X X X
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Wat zijn onze risico’s?
Bestuurlijk / beleidsinhoudelijk
Beleidsinhoudelijk en bestuurlijk zijn er voor 2013 geen risico’s als de wijziging van de wet
inburgering per 1 januari 2013 doorgaat. Voor de lopende trajecten blijven de huidige verordening en
de beleidsregels gelden.
Financieel
In 2013 ontvangen gemeenten nog een klein budget voor de uitvoering van de inburgering. Het zal
een uitdaging zijn om de begeleiding van de lopende trajecten binnen het uitvoeringsbudget en de
kosten van de trajecten binnen het participatiebudget uit te voeren. Vanaf 2011 worden met
toestemming van de Raad reeds reserves gevormd om deze kosten vanaf 1 januari 2013 te kunnen
dekken.

Projecten Resultaat
n.v.t.
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Wat mag het kosten ?
Bedragen x € 1.000,-

Programma 5 2012 2013 2014 2015 2016

Loonkosten 649 697 697 697 697
Kosten derden 2.962 2.432 2.432 2.432 2.432
Subsidies 5.935 5.499 5.499 5.499 5.499
Kapitaallasten 2.326 2.294 2.294 2.294 2.294
Doorbelastingen 3.067 1.373 1.373 1.373 1.373
Totaal Lasten € 14.939 € 12.295 € 12.295 € 12.295 € 12.295

Overige inkomsten 897 1.139 1.139 1.139 1.139
Belastingen 0 0 0 0 0
Rijksinkomsten 911 381 381 381 381
Doorbelastingen 181 135 135 135 135
Totale Baten

programma

€ 1.989 € 1.655 € 1.655 € 1.655 € 1.655

Saldo vóór bestemming € 12.950 N € 10.640 N € 10.640 N € 10.640 N € 10.640 N

Stortingen in reserves 679 810 810 810 810
Onttrekkingen aan

reserves

1.906 1.688 1.688 1.688 1.688

Saldo na bestemming € 11.723 N € 9.762 N € 9.762 N € 9.762 N € 9.762 N
Toelichting:
V : voordelig budgettair effect
N : nadelig budgettair effect

Bedragen x € 1.000,- Incl. 0e-begrotingswijziging

Programma 5 2012 2013 2014 2015 2016

Loonkosten 649 697 697 697 697
Kosten derden 2.962 2.426 2.426 2.426 2.426
Subsidies 5.935 5.466 5.456 5.456 5.456
Kapitaallasten 2.326 2.294 2.294 2.294 2.294
Doorbelastingen 3.067 1.373 1.373 1.373 1.373
Totaal Lasten € 14.939 € 12.256 € 12.246 € 12.246 € 12.246

Overige inkomsten 897 1.139 1.139 1.139 1.139
Belastingen 0 0 0 0 0
Rijksinkomsten 911 381 381 381 381
Doorbelastingen 181 135 135 135 135
Totale Baten

programma

€ 1.989 € 1.655 € 1.655 € 1.655 € 1.655

Saldo vóór bestemming € 12.950 N € 10.601 N € 10.591 N € 10.591 N € 10.591 N

Stortingen in reserves 679 810 810 810 810

Onttrekkingen aan

reserves

1.906 1.688 1.688 1.688 1.688

Saldo na bestemming € 11.723 N € 9.723 N € 9.713 N € 9.713 N € 9.713 N
Toelichting:
V : voordelig budgettair effect
N : nadelig budgettair effect
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4. Algemene middelen

Dit hoofdstuk bevat de belangrijkste inkomsten van de gemeente zoals de gemeentelijke belastingen en
de algemene uitkering. Ook zijn hier de posten opgenomen die niet aan de vijf programma’s kunnen
worden toegerekend.

Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen die deel uitmaken van dit hoofdstuk betreffen de lokale belastingen
(dus niet de heffingen waarvan de besteding gebonden is zoals de afvalstoffenheffing en de
rioolrechten), de algemene uitkering, het dividend, en overige algemene dekkingsmiddelen.

Toelichting:

Lokale heffingen
De hier vermelde lokale heffingen (OZB, Hondenbelasting, Precariorechten, Reclamebelasting en
Toeristenbelasting), maken tevens onderdeel uit van de verplichte paragraaf ‘Lokale heffingen’.
Kortheidshalve wordt naar deze paragraaf verwezen.

Algemene uitkering
De algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de junicirculaire 2012. De
septembercirculaire 2012 wordt pas gepubliceerd nadat de Programmabegroting is afgerond.

Gezien de landelijke verkiezingen op 12 september 2012 wordt van de septembercirculaire op
prinsjesdag wordt weinig duidelijkheid verwacht over de uitwerking van rijksbezuinigingen. Dit zal pas
duidelijker worden na de totstandkoming van het nieuwe kabinet.

In de grafiek hieronder is een grafiek opgenomen van het verloop van de algemene uitkering van de
gemeente Brunssum over de jaren 2010 tot en met 2016. Voor 2010 en 2011 is naast het begrote bedrag
ook het werkelijk ontvangen bedrag conform de jaarrekening vermeld.

Algemene dekkingsmiddelen Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
bedragen x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016

OZB gebruikers niet-woningen 505 516 528 540 552
OZB eigenaren won. + niet-woningen 3.736 3.823 3.909 3.997 4.087
OZB 4.241 4.339 4.437 4.537 4.639

Hondenbelasting 257 263 269 275 281
Toeristenbelasting 21 22 22 23 23

Precariorechten 20 20 21 21 22
Reclame belasting 35 36 37 37 38

Algemene uitkering 32.104 30.629 31.008 30.756 31.505
Algemene uitkering - krimpgelden 84 68 92 185 0

Jaarlijkse termijn verkoop aandelen BLG 93 0 0 0 0
(tot en met het jaar 2012)

Dividend voorm Essent/Enexis (progr. 4) 280 280 280 280 280
Rente van leningen voorm. Essent (progr. 4) 202 167 167 167 167
Rente belegging APG van Essentgelden 632 690 690 690 690

Dividend BNG 220 109 109 109 109
Dividend RD4 NV 30 30 30 30 30
Bespaarde rente algemene reserves 1.914 1.998 1.998 1.998 1.998

Totalen: 40.133 38.651 39.160 39.108 39.782
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Dividend
De dividenden zijn afzonderlijk per bedrijf vermeld.

Bespaarde rente algemene reserves
Dit betreft de bespaarde rente over een aantal bestemmingsreserves.

Onvoorzien
Tot en met 2011 was de post ‘onvoorzien’ opgenomen. Deze is echter niet meer verplicht en vanaf
2012 niet meer opgenomen.

Algemene uitkering 2010-2016
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De Financiële positie

In de paragraaf Weerstandsvermogen wordt de vermogenspositie beschreven.

De gemeente Brunssum heeft, mede door ontwikkelingen op rijksniveau, voor de jaren 2013 tot en met
2016 geen middelen voor nieuw beleid ter beschikking (tenzij oud beleid wordt ingeleverd voor nieuw
beleid).
Om uiteindelijk in 2015 en volgende jaren een materieel sluitende begroting te krijgen, is er al in 2011
gestart met de nodige structurele maatregelen. Door de nieuwe rijksbezuinigingen moet echter boven op
de eerder gemeentelijke bezuinigingen aanvullende nieuwe bezuinigingsmaatregelen te worden
getroffen. Deze zijn in deze begroting dan ook opgenomen.

De economische omstandigheden zijn in 2009 dramatisch verslechterd. Dit heeft uiteindelijke grote
nadelige invloed op de uitkering uit het gemeentefonds en lagere inkomsten zoals bijvoorbeeld de
bouwleges maar ook op hogere uitgaven zoals de Wwb en Wsw.

Daarnaast speelt de tendens dat steeds meer taken worden overgeheveld naar de gemeenten. Het
hiermee gemoeide macrobudget van het rijk wordt dan overgeheveld naar de gemeenten. In de praktijk
blijkt echter dat de zogenaamde ‘objectieve’ verdeling van deze macrobudgetten (zoals het geval was
bij de Wwb, Wmo en de Wsw) voor de gemeente Brunssum nadelig uitvalt.
Op basis van deze ontwikkelingen zullen gemeenten zelf met maatregelen moeten komen om de
financiële positie in evenwicht te krijgen en te houden. Brunssum staat daarmee voor de opgave om
afwegingen te maken.

Meerjarenraming 2014-2016 (zie bijlage 2)
De meerjarenraming 2014- 2016 is opgesteld op kostensoortniveau. Dit is gebeurd op basis van de
inzichten die ten tijde van het opstellen van de programmabegroting bekend waren. Op
programmaniveau zijn de toekomstige meerjarige effecten niet altijd zichtbaar.

Ruimte voor toekomstig nieuw beleid
In deze slechte economische tijd is er geen ruimte voor nieuw beleid. Nieuwe ontwikkelingen kunnen
alleen gerealiseerd worden door oud beleid te verminderen.

Emu-saldo
Omdat Nederland met het EMU-saldo van de totale overheid onder de overeengekomen grens dreigde
uit te komen, zijn in 2004 in het bestuurlijk akkoord ‘Beheersen EMU-saldo lokale overheid’ afspraken
gemaakt tussen het rijk en de lokale overheden. Per gemeente is het maximale tekort op het EMU-saldo
vastgesteld. Brunssum blijft binnen deze norm. Voor de exacte berekening zie bijlage 10.
Onduidelijk is nog wat de gevolgen van de Wet Hof voor de gemeenten zullen zijn.
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Wat mag het kosten ?
Bedragen x € 1.000,-

Algemene Middelen 2012 2013 2014 2015 2016

Loonkosten 884 884 884 884 884
Kosten derden -490 -615 -623 -623 -623
Subsidies 784 746 746 746 746
Kapitaallasten 363 395 395 395 395
Doorbelastingen 428 328 328 328 328
Totaal Lasten 1.969 1.738 1.730 1.730 1.730

Overige inkomsten 62 64 64 64 64
Belastingen 4.555 4.660 4.660 4.660 4.660
Rijksinkomsten 32.715 31.163 31.163 31.163 31.163
Doorbelastingen 5.556 5.473 5.473 5.473 5.473
Totale Baten

programma

42.888 41.360 41.360 41.360 41.360

Saldo vóór bestemming € 40.919- V € 39.622- V € 39.630- V € 39.630- V € 39.630- V

Stortingen in reserves 1769 1.872 1.872 1.872 1.872
Onttrekkingen aan

reserves

909 1.497 1.497 1.497 1.497

Saldo na bestemming € 40.059- V € 39.247- V € 39.255- V € 39.255- V € 39.255- V
Toelichting:
V : voordelig budgettair effect
N : nadelig budgettair effect

Bedragen x € 1.000,- Incl. 0e-begrotingswijziging

Algemene Middelen 2012 2013 2014 2015 2016

Loonkosten 884 884 884 884 884
Kosten derden -490 -615 -623 -623 -623
Subsidies 784 746 746 746 746
Kapitaallasten 363 370 370 370 370
Doorbelastingen 428 390 541 541 541
Totaal Lasten € 1.969 € 1.775 € 1.918 € 1.918 € 1.918

Overige inkomsten 62 64 64 64 64
Belastingen 4.555 4.660 4.660 4.660 4.660
Rijksinkomsten 32.715 31.163 31.163 31.163 31.163
Doorbelastingen 5.556 5.519 5.519 5.519 5.519
Totale Baten

programma

€ 42.888 € 41.406 € 41.406 € 41.406 € 41.406

Saldo vóór bestemming € 40.919- V € 39.631- V € 39.488- V € 39.488- V € 39.488- V

Stortingen in reserves 1.769 1.872 1.872 1.872 1.872

Onttrekkingen aan

reserves

909 1.285 1.528 1.403 1.331

Saldo na bestemming € 40.059- V € 39.044- V € 39.144- V € 39.019- V € 38.947- V
Toelichting:
V : voordelig budgettair effect
N : nadelig budgettair effect
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Toelichting op het onderdeel “Wat mag het kosten ? “ per
programma.

De lasten en baten zijn opgenomen conform de door het ‘Besluit Begroting en Verantwoording’
voorgeschreven categorie-indeling. Het aantal voorgeschreven categorieën (55 stuks) is wel geclusterd
weergegeven. De volgende indeling is gehanteerd:

Lasten:
Loonkosten : Dit betreft de rechtstreeks aan de programma’s toe te rekenen loonkosten; het

gaat om de personeelskosten van de raad, college en algemeen bestuur, de
personeelskosten ID-banen, Brikke-Oave, BMV, sporthallen en Bronspot en
kosten van voormalig personeel. Het grootste deel van de personeelskosten
wordt via de doorbelastingen aan de programma’s toegerekend.

Kosten derden: Dit betreft de kosten van personeel van derden, energie, betaalde belastingen,
en aankoop van goederen.

Subsidies: Dit betreft betalingen aan het rijk, verstrekte sociale uitkeringen, subsidies aan
lagere overheden en instellingen en verenigingen.

Kapitaallasten Dit betreft de rente en afschrijvingen.
Doorbelastingen: Dit betreft de aan de programma’s toegerekende de apparaatskosten (o.a..

loonkosten en huisvestingskosten) en stortingen in voorzieningen.
Baten:
Overige inkomsten: Dit betreft de inkomsten inzake huren, pachten en dergelijk. Ook de baten

inzake de afvalstoffenheffing en rioolrechten zijn hier opgenomen.
Belastingen: Dit betreft de ontvangsten inzake de gemeentelijke belastingen.
Rijksinkomsten: Dit betreft de te ontvangen rijksgelden, zoals bijvoorbeeld de Algemene

uitkering en de Wsw en Wwb-gelden.
Doorbelastingen: Dit betreft de aan de programma’s toegerekende interne verrekeningen.

Saldo vóór
bestemming: Dit is het saldo van bovengenoemde lasten en baten, dus zonder onttrekkingen

en stortingen in reserves.

Reserveringen Onttrekkingen en stortingen in reserves.

Saldo na
bestemming: Dit is het saldo per programma. Hierbij is rekening gehouden met

onttrekkingen en stortingen in reserves.

Meerjarenperspectief
Het meerjarenperspectief is verwerkt in de meerjarenraming (zie bijlage 2). In de per programma
vermelde bedragen ‘2014 t/m 2016’ is dit meerjarenperspectief niet verwerkt. Uitzondering hierop is de
meerjarige verwerking van relevante grote wijzigingen.
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5. Overzicht baten en lasten
Bedragen x € 1.000,-

Totaal generaal 2012 2013 2014 2015 2016

Loonkosten 2.954 2.891 2.891 2.891 2.891
Kosten derden 13.136 12.875 12.867 12.867 12.867
Subsidies 46.969 45.353 45.353 45.353 45.353
Kapitaallasten 7.446 7.069 7.069 7.069 7.069
Doorbelastingen 16.871 16.192 16.192 16.192 16.192
Totaal Lasten € 87.376 € 84.380 € 84.372 € 84.372 € 84.372

Overige inkomsten 6.553 6.819 6.811 6.811 6.811
Belastingen 8.215 8.320 8.320 8.320 8.320
Rijksinkomsten 63.790 60.721 60.721 60.721 60.721
Doorbelastingen 8.585 7.935 7.935 7.935 7.935
Totale Baten € 87.143 € 83.795 € 83.787 € 83.787 € 83.787

Saldo vóór bestemming € 233 N € 585 N € 585 N € 585 N € 585 N

Stortingen in reserves 2.811 2.828 2.828 2.828 2.828
Onttrekkingen aan

reserves

3.044 3.413 3.413 3.413 3.413

Saldo na bestemming € 0 V € 0 V € 0 V € 0 V € 0 V
Toelichting:
V : voordelig budgettair effect
N : nadelig budgettair effect

Bedragen x € 1.000,- Incl. 0e-begrotingswijziging

Totaal generaal 2012 2013 2014 2015 2016

Loonkosten 2.954 2.856 2.856 2.856 2.856
Kosten derden 13.136 12.592 12.734 12.734 12.734
Subsidies 46.969 45.419 45.324 45.229 45.229
Kapitaallasten 7.446 7.011 7.048 7.018 6.946
Doorbelastingen 16.871 16.418 16.569 16.569 16.569
Totaal Lasten € 87.376 € 84.296 € 84.531 € 84.406 € 84.334

Overige inkomsten 6.553 6.681 6.673 6.673 6.673
Belastingen 8.215 8.320 8.320 8.320 8.320
Rijksinkomsten 63.790 60.721 60.721 60.721 60.721
Doorbelastingen 8.585 8.201 8.201 8.201 8.201
Totale Baten

programma

€ 87.143 € 83.923 € 83.915 € 83.915 € 83.915

Saldo vóór bestemming € 233 N € 373 N € 616 N € 491 N € 419

Stortingen in reserves 2.811 2.828 2.828 2.828 2.828

Onttrekkingen aan

reserves

3.044 3.201 3.444 3.319 3.247

Saldo na bestemming € 0 V € 0 V € 0 V € 0 V € 0
Toelichting:
V : voordelig budgettair effect
N : nadelig budgettair effect
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6. Paragrafen

Inleidende opmerking bij de paragrafen en de bijlagen:
De begroting op productniveau was begin augustus 2012 afgerond. Hierop zijn de teksten van
de paragrafen (geschreven begin september 2012) en alle bijlagen gebaseerd.
De begroting met de bezuinigingsvoorstellen zijn op 25 september 2012 door het college
vastgesteld en doorgeleid naar de Raad. Het is in het proces niet mogelijk geweest de
bezuinigingsvoorstellen op nog productniveau en consequent in de paragrafen te verwerken.
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Paragraaf 1 Lokale heffingen

Inleiding
Met ingang van 1 januari 2007 heeft de gemeente Brunssum de uitvoering van de gemeentelijke
belastingen ondergebracht bij de Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratieDienst, kortweg GBRD
genaamd. De GBRD is een samenwerkingsverband van zes gemeenten in Parkstad Limburg, te weten
Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal.

De kaders voor de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen zijn met name te vinden in de
Gemeentewet, de Wet Waardering Onroerende Zaken, de Wet Milieubeheer, de Algemene wet inzake
rijksbelastingen, de Algemene wet bestuursrecht en de Invorderingswet 1990. De
belastingverordeningen en de Leidraad Invordering van de gemeente zijn hierop gebaseerd.
Daarnaast dienen een aantal uitvoeringszaken te zijn geregeld in gemeentelijke beleidsregels. De
invulling van de gemeentelijke beleidsvrijheid wordt uiteraard mede bepaald door het raadsprogramma
2010-2014.

Beleidsuitgangspunten:
Het totale pakket van gemeentelijke belastingen en heffingen bestaat uit een 12-tal verschillende
belastingen/heffingen. Deze worden gelegitimeerd door een door de gemeenteraad vastgestelde
belastingverordening.
Voor de hoogte van tarieven en leges gelden de volgende uitgangspunten:
1. Voortzetten van gemaakte keuzes uit het verleden. Voorbehoud hierbij is de voorwaarde dat

deze keuzes voldoende aansluiten bij de huidige situatie;
2. Kostendekkendheid van tarieven en leges;
3. De leges en overige inkomsten (waaronder huren en inkomsten sportaccommodaties) worden

jaarlijks aangepast voor inflatie. De gehanteerde indexering voor 2013 bedraagt voor 2,25 %.
In 2012 zijn de tarieven met 1,75% verhoogd;

4. De legestarieven mogen de wettelijk vastgestelde bedragen niet overschrijden.

In het raadsprogramma 2010-2014 is opgenomen dat het invoeren van ‘betaald parkeren’ de komende
periode niet aan de orde is. Uit de diverse benchmarks in de loop der jaren blijkt dat Brunssum hierdoor
opbrengsten misloopt. Brunssum wijkt hiermee af van het landelijk gemiddelde. Vergeleken met
vergelijkbare gemeenten in Limburg is er geen sprake van afwijking.

Het verdere beleid voor de lokale lasten wordt hierna per heffing afzonderlijk vermeld. De diverse
belastingverordeningen zullen, samen met de begroting, aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter
vaststelling.

Heffingen:
a. Onroerende zaakbelastingen

Doel van de heffing
De onroerende zaakbelastingen (OZB) hebben tot doel om de gemeente te voorzien van
algemene middelen. Het zakelijk karakter van deze belastingen sluit uit dat er rekening wordt
gehouden met persoonlijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het inkomen van
belastingplichtige.

Toekomstig beleid/Tarievenbeleid
De OZB voor het gebruik van woningen is met ingang van het belastingjaar 2006 afgeschaft.
Landelijk is een macronorm ingesteld om een onevenredige stijging van de collectieve lastendruk
te voorkomen. Als de ontwikkeling van de lokale lasten tot overschrijding van die norm leidt,
kan het rijk ingrijpen via een correctie van het volume van het gemeentefonds. Deze norm
bedraagt voor het jaar 2013: 3,00% (2012: 3,75%).
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Vanaf het belastingjaar 2001 is door Brunssum bij de bepaling van de OZB-tarieven gekozen
voor de maximale toegestane verhouding tussen eigenaren van een woning en
eigenaren/gebruikers van bedrijven. Dit om de lasten van de burgers zoveel mogelijk te ontzien.

Waardestijgingen
Uit de gegevens die momenteel bekend zijn, kunnen voorlopig nog geen conclusies worden
getrokken over de waardeontwikkelingen die zich hebben voorgedaan tussen de
waardepeildatum 1 januari 2011 en 1 januari 2012(deze datum geldt als waardepeildatum voor
de belastingheffing 2013).

Voorgesteld wordt om voor het belastingjaar 2013 een meeropbrengst te realiseren die gelijk is
aan de begrote opbrengst 2012, verhoogd met 2,25% (2012 1,75%). De bij deze opbrengst
behorende tarieven dienen te worden bepaald na correctie voor de waardeontwikkelingen.
Daarbij wordt rekening gehouden met autonome ontwikkelingen, zoals leegstand, nieuwbouw en
sloop.

Het OZB bedrag per individuele huishouding kan, naast de jaarlijkse tariefsaanpassing ook nog
wijzigen indien de waardeontwikkeling van de individuele woning afwijkt van de gemeentebrede
gemiddelde waardeontwikkelingen van alle woningen.

De WOZ-waarden:

Jaar 2010 2011 2012 stand 31
maart

Aantal woningen/objecten 14.849 14.928 14.938
Waarvan huurwoningen 6.289 6.378 6.369
Totale waarde woningen 2.230.610.000 2.149.529.000 2.118.446.000
Gemiddelde waarde per woning 150.220 143.990 141.820
Aantal niet-woningen objecten 1.043 1.039 1.043
Totale waarde niet-woningen 431.179.000 448.375.000 445.329.000
Waarvan niet-woning verhuurd 643 561 552
Gemiddelde waarde niet-woning 413.400 431.500 427.000
De waarde per 1-1-2010 woningen gaf nog een geringe stijging te zien ten opzichte van 2009. In 2011 en
2012 is een daling zichtbaar.

Opbrengst en tarieven:
De geldende tarieven :

Jaar 2012 2013 *) Begroting 2012 Begroting 2013
OZB-eigenaar woningen 0,1364 0,1395 2.836.200 2.900.000
OZB-eigenaar niet-woningen 0,2012 0,2057 900.200 920.500
OZB-gebruiker niet woningen 0,1597 0,1633 504.800 516.200

OZB totaal 4.241.200 4.336.700

*) Omdat bij het opstellen van deze programmabegroting de waardeontwikkeling nog niet bekend is, zijn
de bij het onderdeel Lastendruk van deze paragraaf vermelde tarieven alleen opgenomen ter indicatie. De
exacte tarieven zullen via de verordening 2013 worden vastgesteld.

Voorstel
1. voor het belastingjaar 2013 een meeropbrengst realiseren gelijk aan de begrote opbrengst

2012, vermeerderd met een verhoging van in totaal 2,25%, rekening houdende met:
a. de waardeontwikkelingen sinds de vorige waardepeildatum;
b. de autonome ontwikkelingen.



Programmabegroting gemeente Brunssum 2013 Pagina 100

b. Afvalstoffenheffing
Doel van de heffing
Op grond van de Wet milieubeheer is iedere gemeente verplicht huisvuil op te halen bij elk
binnen haar grondgebied gelegen perceel waar zodanige huishoudelijke afvalstoffen in een
particuliere huishouding kunnen ontstaan. Hieraan ligt de gedachte ten grondslag dat iedereen
belang heeft bij een schone leefomgeving en dus bij een doelmatige verwijdering van huisvuil.
De hieraan verbonden kosten kunnen worden verhaald door een heffing van de feitelijke
gebruiker van het perceel. De afvalstoffenheffing mag niet méér dan kostendekkend zijn.

Toekomstig beleid/Tarievenbeleid
Met ingang van 1 januari 2009 is Diftar (volume-frequentie-systeem) ingevoerd.
Jaarlijks krijgt een belastingplichtige te maken met twee aanslagen afvalstoffenheffing. Eén
aanslag voor het vaste deel en één aanslag voor het variabele deel. De aanslag van het vaste deel
wordt meegenomen op de gecombineerde aanslag die in het betreffende jaar wordt opgelegd; een
aanslag voor het variabele deel wordt altijd opgelegd over het voorafgaande jaar, dus achteraf.

Met dit volume-frequentie-systeem wordt meer recht gedaan aan het principe ‘de vervuiler
betaalt’. De hoogte van het variabele deel wordt namelijk bepaald door de containergrootte én het
aantal keren dat de container wordt aangeboden. Voor percelen die zijn aangewezen op een
verzamelcontainer is dit het aantal aanbiedingen. De hoogte van het vaste gedeelte staat niet in
relatie tot het afvalaanbod en wordt bij ieder belastingplichtig perceel in rekening gebracht.
Voorts wordt met dit systeem de burger gestimuleerd om daar waar mogelijk afval te vermijden
of beter te scheiden. De verwachting dat het totale afvalaanbod af zou nemen, is ook uitgekomen.
Het gratis inzamelen van plastic gaat wat Brunssum betreft door, uiteraard in combinatie met het
volume-frequentie-systeem.

De afvalstoffenheffing is kostendekkend en mag geen ‘winst’ opleveren. Bij de invoering van het
BTW-compensatiefonds is, ter voorkoming van een budgettair probleem, bepaald dat de
omzetbelasting tot de lasten blijft behoren voor de bepaling van de maximumopbrengst. Dit
gebeurt ook bij de bepaling van de afvalstoffenheffingtarieven in Brunssum. Onderdeel van het
vaste tarief zijn de geraamde kosten van de kwijtschelding (zie hiervoor onderdeel k. van deze
paragraaf)

Opbrengst en tarieven
De totale inkomsten worden geraamd op € 3,7 miljoen (2012 € 3,7 miljoen). Sinds de invoering
van Diftar zijn met name het aantal aanbiedingen gedaald. Hierdoor dalen de kosten die de
gemeente moet betalen maar wordt dan ook minder van de burger via het variabel gedeelte van
aanslag ontvangen. Voor het vaste deel zijn de nodige maatregelen getroffen zodat de
‘gebruikelijke’ inflatiecorrectie van 2,25% niet voor de afvalstoffentarieven hoeft te worden
toegepast, maar zelfs kan worden verlaagd.
Het vaste tarief voor 2013 wordt verlaagd met € 10 van € 181,92 in 2012 naar een bedrag van
€ 171,84 in 2013. De ledigingstarieven bedragen € 4,60 voor restafval en € 3,40 voor GFT-afval.
Deze zijn ongewijzigd sinds 2009.

Voorstel
De tarieven voor het belastingjaar 2013 te verlagen met € 10,00. Hierbij is rekening gehouden
met:

b. de gunstige kostenontwikkelingen van Rd4 en de gemeentelijke kosten ten opzichte
van 2012;

c. “terugbetaling” van het positief op de afvalverwerking in 2011;
d. de ‘gebruikelijke’ inflatiecorrectie (voor 2013 2,25% )hoeft niet worden toegepast;
e. voor de tarieven per lediging wordt voor alle Rd4-gemeenten (met uitzondering van

de gemeente Nuth) dezelfde tarieven gehanteerd.



Programmabegroting gemeente Brunssum 2013 Pagina 101

c. Rioolrechten
Doel van de heffing
De rioolheffing wordt geheven ter compensatie van de kosten die gemoeid zijn met het
onderhoud, beheer, vervanging en renovatie van de riolering en de maatregelen om te voldoen
aan de milieueisen met betrekking tot overstorten van water uit de riolering op
oppervlaktewater, inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater alsmede een zorgplicht
in de aanpak van grondwaterproblemen. Deze kosten worden gebaseerd op de uitgangspunten,
zoals neergelegd in het wettelijk verplichte gemeentelijk rioleringsplan (GRP).

Toekomstig beleid/Tarievenbeleid
Op 1 januari 2008 is de Wet gemeentelijke watertaken in werking getreden. Met deze wet zijn
een drietal bestaande wetten gewijzigd, te weten de Gemeentewet, de Wet op de
waterhuishouding en de Wet milieubeheer.
In de oude wetgeving bestond de gemeentelijke zorgplicht uit doelmatige inzameling en
transport van afvalwater. De hieraan verbonden kosten konden via een retributie worden
verhaald.
In de nieuwe Wet milieubeheer is de gemeentelijke rioleringszorgplicht vervangen door een
zorgplicht voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater. In de Wet op de
waterhuishouding is een zorgplicht voor inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater
opgenomen, alsmede een zorgplicht in de aanpak van grondwaterproblemen. Tegelijkertijd is
het bestaande rioolrecht verbreed tot een verbrede heffing met een bestemmingskarakter
(Gemeentewet). Hierbij hoeft in de relatie met de belastingplichtige geen sprake te zijn van een
rechtstreekse tegenprestatie in de vorm van een verleende dienst of een voorziening waarvan de
belastingplichtige gebruik maakt. Voor de rioolheffing volstaat het als belastingplichtigen
gebruik kunnen maken van de gemeentelijke voorzieningen zoals omschreven in de
Gemeentewet.
Ook voor de nieuwe rioolheffing geldt dat de opbrengst niet hoger mag zijn dan de met de
uitvoering van de taken gemoeide kosten. De gemeente heeft ook nog steeds de keuze of de
rioolheffing wordt opgelegd aan de eigenaar of de gebruiker, of aan beiden.
De Wet milieubeheer regelt tevens de verbreding van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP+)
met beleid voor de invulling van de zorgplichten voor inzameling van overtollig grond- en
regenwater.
Met ingang van het belastingjaar 2010 heeft de gemeente Brunssum de verbrede rioolheffing
ingevoerd.
De rioolheffing wordt alleen van de eigenaar geheven en niet van de gebruiker.
De Wet milieubeheer regelt tevens de verbreding van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP+)
met beleid voor de invulling van de zorgplichten voor inzameling van overtollig grond- en
regenwater.

Kostendekkendheid
Op basis van het oude rioolrecht mocht de gemeente via de tarieven van de rioolrechten de
kosten verhalen die gemaakt werden voor het onderhoud, beheer, vervanging en renovatie van
de riolering en de maatregelen om te voldoen aan de milieueisen met betrekking tot overstorten
van water uit de riolering op oppervlaktewater.
Onder de verbrede rioolheffing mogen naast de kosten die op basis van de rioolrechten werden
verhaald nu ook de kosten die gemoeid zijn met de inzameling en verwerking van afvloeiend
hemelwater alsmede de kosten gemoeid met de zorgplicht in de aanpak van
grondwaterproblemen worden verhaald.
In maart 2011 heeft de gemeenteraad van Brunssum een nieuw ‘Verbreed Gemeentelijk
Rioleringsplan’ (VGRP 2010-2014) vastgesteld.
Naast de stijging die voortvloeit uit het vigerende VGRP geldt een jaarlijkse inflatiecorrectie.
(percentage consumentenprijsindex volgens Centraal Planbureau).
Bij de definitieve berekening dient voorts rekening te worden gehouden met het aantal
aansluitingen.
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De rioolheffing is kostendekkend en mag geen ‘winst’ opleveren. Bij de invoering van het
BTW-compensatiefonds is, ter voorkoming van een budgettair probleem bepaald, dat de
omzetbelasting tot de lasten blijft behoren voor de bepaling van de maximumopbrengst. Dit
gebeurt ook bij de bepaling van de rioolheffingtarieven in Brunssum.
De rioolheffing wordt geheven naar de WOZ-waarde van een perceel. Voor een perceel met
een WOZ-waarde tot € 1.000.000 geldt één tarief; voor percelen met een hogere waarde wordt
per € 500.000 aan WOZ-waarde boven de € 1.000.000 een aanvullend tarief geheven.

Opbrengst en tarieven
Het tarief van de rioolretributie is gebaseerd op het VGRP en rekening houdend met een
jaarlijkse inflatiecorrectie, worden de inkomsten geraamd op € 3,73 miljoen bij 14.600
equivalente aanslagen. Op basis hiervan komt tarief komt uit op € 256,44 (2012 € 249,12).

Voorstel:
1. voor 1 januari 2013, als onderdeel van het nieuwe ‘Verbeterd Gemeentelijk

Rioleringsplan’ (VGRP 20120-2014), het tarief voor 2013 vast te stellen.
2. de opbrengst van de in te voeren rioolheffing bepalen op de begrote opbrengst

rioolrecht 2013 verhoogd met inflatiecorrectie van 2,25 % alsmede de wijziging die
voortvloeit uit het vastgestelde VGRP.

d. Toeristenbelasting
Doel van de heffing
Door de heffing van een toeristenbelasting is het mogelijk om een bijdrage te verkrijgen in de
kosten van de (algemene) voorzieningen waarvan ook de toeristen profiteren. Dit betekent dat
bij de toeristenbelasting sprake is van een algemene heffing waarvan de opbrengst ten goede
komt aan de algemene middelen. Indien het doel van de heffing wordt afgezet tegen het profijt
dat de toerist heeft van de algemene voorzieningen, is een eenheidstarief per overnachting de
meest voor de hand liggende keuze. Om praktische redenen wordt de toeristenbelasting
geheven van degene die gelegenheid tot het verblijf biedt. Ingezetenen van de gemeente zijn
vrijgesteld van de heffing van toeristenbelasting.
Voorts geldt op grond van artikel X van het Verdrag van Londen van 19 juni 1951 dat leden
van een krijgsmacht vrijgesteld zijn van belastingen waarvan de aanwezigheid in de Staat van
verblijf voortvloeit uit de tijdelijke aanwezigheid aldaar. Concreet betekent dit dat
overnachtingen van buitenlandse militairen van JFC Headquarters Brunssum evenmin worden
betrokken in de toeristenbelasting.

Toekomstig beleid/Tarievenbeleid
Gebleken is dat ondernemers die vakantieonderkomens verhuren, ver van tevoren op de hoogte
willen zijn van de nieuwe tarieven van de toeristenbelasting voor het volgende jaar. De reden
hiervoor is dat ondernemers nieuwe tarieven graag tijdig naar buiten toe kenbaar maken in
brochures e.d.. Het is daarom wenselijk de tarieven reeds nu voor meerdere jaren vast te leggen.
Uit het oogpunt van praktische hanteerbaarheid is het voorts aan te bevelen de tarieven op door
€ 0,05 deelbare bedragen te bepalen. Het tarief voor 2013 is € 1,05 (per persoon per nacht).
In het raadsprogramma staat dat het innen van toeristenbelasting enkel zin heeft wanneer
de baten hoger zijn dan de kosten.

Opbrengst en tarieven
Op basis van de realisatiecijfers 2011 zijn de opbrengsten aanzienlijk hoger dan de raming. De
opbrengst voor 2013 is dan ook hierop aangepast. De totale opbrengst wordt dan ook geraamd
op € 33.700 (2012: € 21.400 )
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Voorstel:
1. het tarief voor 2013 te bepalen op € 1,05 (per persoon per nacht), gelijk aan 2012.
2. het tarief voor de jaren 2014 en 2015 voorlopig te bepalen op € 1,10 (per persoon

per nacht).

e. Hondenbelasting
Doel van de heffing
De hondenbelasting is een belasting die bijdraagt aan de algemene middelen van de gemeente.
De wettelijke basis voor de heffing van deze belasting legt geen enkele relatie tussen overlast,
vervuiling en het hebben van een hond. Deze relatie is wel vaak gewenst.

Belastingplichtig voor de hondenbelasting is ‘de houder’ van een hond. Als grondslag geldt het
aantal honden. Voor de 2e en volgende honden wordt een oplopend tarief gehanteerd. De
controle op de hondenbelasting is niet eenvoudig. Als echter alleen de ‘welwillende’ betaalt,
werkt deze belasting zeer onbillijk en strookt dit niet met rechtsbeginselen.

Toekomstig beleid/Tarievenbeleid
De controle op de hondenbelasting is een belangrijk instrument om nog niet aangemelde
honden alsnog in de belasting te betrekken. De gemeenteraad is van mening dat het
hondenbezit niet ontmoedigd dient te worden via het huidige, progressieve
hondenbelastingsysteem. Indien de financiële ruimte dat mogelijk maakt, wil de gemeenteraad
op termijn het progressieve element uit het huidige hondenbelastingsysteem halen.

Opbrengst en tarieven
In 2013 worden de tarieven verhoogd met een percentage van 2,25 %. De opbrengst is geraamd
op € 280.000 (2012 € 257.100).

Voorstel:
1. De tarieven voor 2013 te verhogen met 2,25 %.
2. Het beleid van intensieve wijkcontroles te continueren.

EXPLOITATIE VAN DE OPENBARE RUIMTE
Hieronder vallen de huidige precariobelasting en baatbelasting. Ook een eventueel nieuw in te voeren
reclamebelasting valt hieronder.

f. Precariobelasting
Doel van de heffing
Precariobelasting is een heffing voor het gebruiken van voor de openbare dienst bestemde
gemeentegrond. Naast onderdelen van gebouwen, zoals luifels en balkons, gaat het
bijvoorbeeld om reclamevoorwerpen als uithangborden, zonneschermen, lichtreclames, het
uitstallen van winkelgoederen en terrassen. De heffingsmaatstaf kan per precario-object
verschillen. In de praktijk wordt veelal gewerkt met de oppervlakte of de lengte van het
voorwerp. Het tarief is afhankelijk van het soort voorwerp, een vast bedrag per eenheid of een
bedrag per tijdseenheid.

Toekomstig beleid/Tarievenbeleid
De GBRD heeft een onderzoek gedaan naar mogelijkheden die de gemeente heeft om de
openbare ruimte te belasten (notitie ‘Financiële exploitatie van de openbare ruimte’). De
conclusie die uit de notitie kan worden getrokken, is dat in ieder geval een vereenvoudiging van
de precariobelasting is aan te bevelen.
Verder is de precariobelasting tegen het licht gehouden om eventuele verschillen te kunnen
constateren en de achtergrond daarvan helder te krijgen. Op basis hiervan, is de
precariobelasting bijgesteld en verder vereenvoudigd. Zo zijn de tarieven per m2 gelijk
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getrokken en voor de terrassen de periode van 8 maanden naar 12 maanden gebracht. Daarbij is
het tarief aangepast, zodat de totale lasten per jaar niet veel hoger zullen zijn.

Opbrengst en tarieven
In 2013 worden de tarieven verhoogd met een percentage van 2,25 %. De opbrengst is geraamd
op € 20.000.

Voorstel:
1. De bestaande tarieven voor 2013 te verhogen met een percentage van 2,25 %.

g. Reclamebelasting
Doel van de heffing
Reclamebelasting wordt binnen het centrumgebied geheven over de periode waarin
daadwerkelijk aankondigingen zichtbaar zijn. Het tijdvak wordt naar boven afgerond per volle
maand. Het betreft een vast bedrag voor één of meer openbare aankondigingen die worden
aangetroffen per roerende of onroerende zaak of deelobject daarvan.

Belastingplichtig is degene van wie, dan wel ten behoeve van wie, een de openbare
aankondiging wordt aangetroffen. Deze belasting is per 1 januari 2011 ingevoerd.
De baten worden doorbetaald aan de

Toekomstig beleid/Tarievenbeleid
Het tarief betreft een vast bedrag voor één of meer openbare aankondigingen
Voor 2013 is dit tarief € 403,00 (2012 € 403,00)

Opbrengst en tarieven
In 2013 wordt het tarief gehandhaafd van 2012. De opbrengst is geraamd op € 44.600.

Voorstel:
1. Het bestaande tarief voor 2012 te handhaven voor 2013.

RETRIBUTIES
Onder de retributies vallen de lijkbezorgingsrechten, leges (inclusief de bouwleges) en marktgelden. Bij
de gemeente Brunssum is een kostendekkendheid van 100 % het uitgangspunt. Het is op grond van
artikel 229b van de Gemeentewet niet toegestaan de geraamde baten uit te laten gaan boven de
geraamde lasten.

h. Marktgelden
Doel van de heffing
Onder de naam ‘marktgelden’ worden rechten geheven ter zake van het innemen van een
(vaste) standplaats op marktterreinen en voor de gemeente hiermee verbandhoudende
gemeentelijke diensten, als bedoeld in artikel 1 van de Verordening op de heffing en
invordering van marktgelden.

Toekomstig beleid/Tarievenbeleid
De opbrengst dekt circa 60% van de kosten inzake de markten. De tarieven zodanig verhogen
dat de markten kostendekkend zijn is, gezien de huidige ontwikkelingen, niet mogelijk. Voor
de toekomst zal getracht worden de opbrengst te handhaven op het huidige niveau
(gecorrigeerd voor inflatie) en in te zetten op kostenreductie. De markttarieven zullen jaarlijks
worden verhoogd met het inflatiepercentage. Daarnaast wordt het tarief 2013 met 15% extra
verhoogd om de tariefstelling voor de markt (op den duur) kostendekkend te maken.
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Begrote opbrengst en tarieven
Voor deze heffing geldt dat de tarieven met 2,25 % inflatiecorrectie en 15% aanpassing
tariefstelling worden verhoogd. De totale opbrengsten in de begroting 2013 worden geraamd op
ruim € 29.100.

Voorstel
1. De tarieven voor 2013 te verhogen met 2,25% inflatiecorrectie en 15 % in verband met

de aanpassing tariefstelling.

i. Begraafrechten
Doel van de heffing
Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats
en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de
begraafplaats.

Toekomstig beleid/Tarievenbeleid
De opbrengst dekt in 2010 circa 60% van de kosten inzake de openbare begraafplaats. Voor de
toekomst zal getracht worden de opbrengst te handhaven op het huidige niveau (gecorrigeerd
voor inflatie). De tarieven van de begraafrechten zullen jaarlijks worden verhoogd met het
inflatiepercentage.

Begrote opbrengst en tarieven
In 2013 worden deze tarieven verhoogd met een inflatiepercentage van 1,50 %. De totale
opbrengsten zijn geraamd op ruim € 183.000 (2012: € 141.000.)

Voorstel
1. De tarieven voor 2013 te verhogen met 2,25 % voor inflatiecorrectie.

j. Leges
Doel van de heffing
Onder de naam 'leges' worden een aantal verschillende rechten geheven ter zake van het genot
van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten.

Ontwikkelingen
Met ingang van 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in
werking getreden. De Wabo (omgevingsvergunning) maakt het mogelijk voor burgers en
ondernemers om bij één loket in één keer een vergunning aan te vragen voor bijvoorbeeld
bouwactiviteiten. Dit bespaart burgers, bedrijven en overheden veel geld en zorgt voor minder
administratieve rompslomp en een betere dienstverlening. Bovendien kan de aanvraag digitaal
worden ingediend via Omgevingsloket online. Onder de omgevingsvergunning vallen ook
vergunningen op andere beleidsterreinen. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde
vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.
Ten behoeve van de Wabo (en de Europese Dienstenrichtlijn; zie overige leges) is de opzet van
de legesverordening gewijzigd. De legesverordening is hiervoor in drie titels ingedeeld, te
weten: Titel I Algemeen, Titel II Omgevingsvergunningen en Titel III Europese
Dienstenrichtlijn. Tevens is hiermee geregeld dat in het kader van de kostendekkendheid
kruissubsidiëring alleen nog maar binnen een bepaalde titel is toegestaan. Dit wil zeggen dat de
kostendekkendheid bij de leges voortaan per titel zal worden bekeken en niet meer binnen de
gehele legesverordening.

Toekomstig beleid/Tarievenbeleid
Bij de gemeente Brunssum is een kostendekkendheid van 100 % het uitgangspunt. In 2012 is
een eerste stap gezet om met de tariefstelling leges omgevingsvergunning op een
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kostendekkendheid van 50% te komen bovenop de reguliere prijsindexering. Uiteindelijk zal
worden gegroeid naar een hogere kostendekkendheid van maximaal 100%.

Begrote opbrengst en tarieven
Uitgangspunt voor de leges is een stijging met 2,25%.

Voorstel
1. De tarieven voor 2013 te verhogen met 2,25 %.
2. Waar nodig de redactie van de legesverordening aanpassen.

k. Kwijtschelding afvalstoffenheffing.
Huidig beleid
Het maximale jaarlijkse kwijtscheldingsbedrag wordt bepaald op basis van vast tarief en voor
de ledigingen is het bedrag bepaald op maximaal afhankelijk van de grootte van het
huishouden, namelijk:

1 persoonshuishouden maximaal € 55
2 persoonshuishouden maximaal € 75
3 persoonshuishouden maximaal € 90
4 en meer personen in een huishouding maximaal € 100

In 2012 was dit een vast bedrag ad € 112,20 op jaarbasis, onafhankelijk van de gezinsgrootte.

Via Stichting Inlichtingenbureau (een landelijke inlichtingbureau) worden inkomensgegevens
van belastingplichtige inwoners ingewonnen en op basis hiervan vindt geautomatiseerde
kwijtschelding voor alle hiervoor in aanmerking komende personen plaats.

Begrote lasten
Bij de berekening van de afvalstoffenheffingtarieven is in het verleden rekening gehouden met
800 te verlenen kwijtscheldingen tot een totaalbedrag ad € 265.000 (€ 240.000 en € 25.000
uitvoeringskosten). De kwijtschelding maakt deel uit van het vaste tarief afvalstoffenheffing en
bedraagt ruim € 19,00.

Voorstel:
1. Kwijtschelding wordt opgevangen binnen het zogenaamde afvalcompartiment. Dit

houdt in dat dit wordt doorberekend via het vaste tarief van de afvalstoffenheffing.
2. Het maximale kwijtscheldingsbedrag voor de ledigingen vast te stellen afhankelijk van

de grootte van de huishouden zoals opgenomen in bovenstaande tabel..
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Lastendruk
In het voorgaande is per belastingsoort aangegeven hoeveel de stijging in het begrotingsjaar 2012 is.
Hierbij zijn alleen die belastingen betrokken die nagenoeg voor iedereen van toepassing zijn en zijn de
heffingen die een specifieke belastingplicht hebben uitgesloten. Uitgedrukt in de (voorlopige reken)
tarieven leidt dit tot de volgende lastendruk:

Tarieven: 2012 2013

Afvalstoffenheffing

* vast bedrag 181,92 171,84

* per lediging 240 l. container rest of GFT 4,60 4,60

* per lediging 120 l. container rest of GFT 3,40 3,40

* per vuilniszak of inworp verzamelcontainer 60 l. 1,00 1,00

Rioolrecht (eigenaren) 249,12 256,68

Rioolrecht (gebruikers) n.v.t. n.v.t.

Onroerende zaak belasting % van waarde)

woningen

- Eigenaar 0,1364%0,1409%

niet-woningen

- Eigenaar 0,2012%0,2078%

- Gebruiker 0,1597%0,1649%

Lastendruk:

uitgangspunten t.b.v. berekening lastendruk

waarde woning 143.247 141.820

aantal ledigingen restafval 12 12

aantal ledigingen gft-afval 5 5

totaal lastendruk afvalstoffenheffing 254,12 244,04

meerpersoonshuishoudens zonder eigen woning 254,12 244,04

meerpersoonshuishoudens met eigen woning 698,63 700,51

tweepersoonshuishoudens zonder eigen woning 254,12 244,04

tweepersoonshuishoudens met eigen woning 698,63 700,51

éénpersoonshuishoudens zonder eigen woning 254,12 244,04

éénpersoonshuishoudens met eigen woning 698,63 700,51

De gemeentelijke lastendruk voor huishoudens zonder eigen woning blijven gelijk; de lasten van
huishoudens met eigen woning dalen met ruim € 10,-

Opmerkelijk is dat de lokale heffingen altijd groot onderwerp van gesprek zijn terwijl zij slechts 4%
van de woonlasten uitmaken (ongeveer 10% van de totale belastingen in Nederland.)

NB de hier opgenomen OZB-tarieven 2013 zijn indicatieve tarieven. Deze moeten nog exact
worden bepaald rekening houdend met de waardeontwikkeling. Deze waardeontwikkeling is
ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet bekend. Via de belastingverordening
worden de exacte tarieven bepaald en vastgesteld.
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Overzicht gemeentelijke woonlasten Parkstad Limburg gemeenten in 2012

Brunssum Heerlen Kerkrade

Land

graaf Nuth

Onder

banken

Simpel

veld

Voeren

daal

Gem.

Parkstad
gem. WOZ. waarde

woning 143.247 124.277 135.912 153.386 189.121 181.119 161.353 215.439 143.773

Meerpersoonshuishouden met eigen woning
OZB (eigenaar) 195,39 199,02 217,19 240,26 245,10 289,79 268,81 261,76 239,67

Afvalstoffenheffing 254,12 330,68 242,20 245,24 274,25 233,12 192,20 221,60 249,18
Rioolheffing (eigenaar) 249,12 69,84 0,00 76,18 0,00 0,00 0,00 0,00 49,39

Rioolheffing (gebruiker) 0,00 79,68 188,00 105,60 210,00 260,76 213,60 210,00 158,46
Totaal 698,63 679,22 647,39 667,28 729,35 783,67 674,61 693,36 696,69

Idem excl. rioolrecht 449,51 529,70 459,39 485,50 519,35 522,91 461,01 483,36 488,84
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De relatief hoge gemeentelijke woonlasten in Brunssum hebben voor een groot deel betrekking op de
rioolheffing. De woonlasten exclusief de rioolheffing geven een aanzienlijk ander beeld.

Brunssum hanteert het hoogste tarief rioolrecht van de Parkstad-gemeenten. Het tarief van Brunssum is
gebaseerd op het door de raad vastgestelde ‘Verbeterd Gemeentelijk Rioleringsplan’ (VGRP 2010-
2014). In dit meerjarige plan is rekening gehouden met de noodzakelijke uitgaven tot en met het jaar
2020. Hierbij zijn ook de benodigde inkomsten bepaald waarbij rekening is gehouden met groeipad t/m
2019.
De ombuigingsoperatie, waarbij vervangingsinvesteringen niet meer worden geactiveerd maar zijn
ondergebracht in de gewone dienst, is inmiddels afgerond. In Brunssum is al rekening gehouden met
een kostenontwikkeling die landelijk gezien bij het merendeel van de gemeenten nog niet is
geïmplementeerd in een actueel Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) of een actueel MIP Openbare
Ruimte.

Meerpersoonshuishouden met huurwoning

Brunssum Heerlen Kerkrade

Land

graaf Nuth

Onder

banken

Simpel

veld

Voeren

daal

Gem.

Parkstad
Rioolheffing (gebruiker) 0,00 78,24 178,00 94,20 210,00 247,44 258,60 210,00 159,56

Afvalstoffenheffing 266,40 331,75 250,20 248,84 233,00 229,40 222,20 219,32 250,14
Totaal 266,40 409,99 428,20 343,04 443,00 476,84 480,80 429,32 409,70

Idem excl. rioolrecht 266,40 331,75 250,20 248,84 233,00 229,40 222,20 219,32 250,14

Tarief rioolheffing

totaal (gebruiker +

eigenaar)
249,12 149,52 188,00 181,78 210,00 260,76 213,60 210,00 158,46

Bron tarieven en gem.WOZ-waarde: Belastingoverzicht 2010 Limburgse gemeenten (uitgave provincie Limburg)
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Verder is opvallend dat Brunssum alleen een eigenaarheffing rioolrecht heeft. Landgraaf en Heerlen
hebben een eigenaar- én een gebruikersheffing, terwijl Kerkrade, Onderbanken, Nuth, Simpelveld en
Voerendaal alleen een gebruikersheffing toepassen.

Overzicht legesopbrengsten

Op budgetten die al zijn verhoogd met taakstellingen en/of die moeilijk zijn te realiseren is voor het jaar
2013 geen inflatiecorrectie toegepast. De opbrengst leges verkeerscoördinatie is aangepast aan de
werkelijke ontvangsten. De legesopbrengsten bouwvergunningen zijn naast de inflatiecorrectie verlaagd
met € 20.000 in verband met krimp en verhoogd met € 12.000 inzake de hogere kostendekkendheid
zodat de opbrengst per saldo gelijk is aan 2012.

realisatie

2011

Begroting

2012

Begroting

2013
Leges GBA 402.000 416.000 406.000 *)
Leges burgerlijke stand 28.000 33.000 33.000 **)
Leges naturalisaties 18.000 8.000 8.000 **)
Leges openbare orde en veiligheid (APV) 4.000 8.000 8.000 **)
Leges verkeerscoördinatie en planning 9.000 2.000 9.000
Leges bijzondere wetten (Drank en Horeca) 5.000 6.000 6.000
Leges telecommunicatiewet 5.000 8.000 9.000
Leges kapvergunningen 1.000 1.000 1.000
Leges kadastrale gegevens /welstand 0 1.000 1.000
Leges bouwvergunningen 471.000 370.000 370.000

Totaal 943.000 853.000 851.000
*) budget 2013 niet verhoogd met inflatie ten opzichte van 2012 en verlaagd via de

0e begrotingswijziging met € 20.000
**) budget 2013 niet verhoogd met inflatie ten opzichte van 2012
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Paragraaf 2 Weerstandsvermogen

Beleidsuitgangspunten:
Uitgangspunt is dat het weerstandsvermogen van de gemeente voldoende moet zijn om eventuele
tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat de continuïteit van de gemeente in gevaar komt.

Definities
 Weerstandscapaciteit

De middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote
kosten die onverwachts en substantieel zijn af te dekken.

 Weerstandsvermogen
Wanneer de weerstandscapaciteit in relatie tot de risico’s worden bekeken spreken we over het
weerstandsvermogen. Bij het weerstandsvermogen gaat het dus om de mate waarin gemeente Brunssum
in staat is financiële middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit
betekent dat het gehele beleid veranderd moet worden.
Er zijn veel soorten risico's die de gemeente kan lopen. Belangrijke incidentele tegenvallers kunnen
bijvoorbeeld voortkomen uit de grondexploitatie en achterstallig onderhoud van wegen en riolen. Ook
renterisico's, sociaal-economische ontwikkelingen, aanpassingen rijksbeleid, schade door brand en
storm en garantieverplichtingen kunnen tot incidentele tegenvallers leiden. De gemeentelijke risico's,
die niet verzekerd zijn of afgedekt door reserves, voorzieningen of overige middelen, zijn van belang
voor de bepaling van het weerstandsvermogen. Dit betreft dus latente risico’s en deze worden
geïnventariseerd in de risicoparagraaf.
Wanneer voldoende aandacht wordt geschonken aan het weerstandsvermogen, kan worden voorkomen
dat het gehele (financiële) beleid aangepast moet worden. Het weerstandsvermogen is een indicatie
voor de robuustheid van de begroting.

Beleidskader
 Verordening ingevolge artikel 212 Gemeentewet

Ingevolge artikel 17 van de door de raad van de gemeente Brunssum vastgestelde verordening
ingevolge artikel 212 Gemeentewet (Verordening op de uitgangspunten voor het financieel
beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie
van de gemeente Brunssum), dient het college in de paragraaf weerstandsvermogen van de
begroting en van de jaarstukken de risico's van materieel belang aan te geven. Tevens dient een
inschatting te worden gegeven van de kans dat deze risico's zich voordoen. Het college brengt
hierbij in elk geval de risico's in beeld en actualiseert de risico's in de desbetreffende paragraaf.
Daarnaast geeft het college de weerstandscapaciteit aan. Tevens wordt aangegeven in hoeverre
schade en verliezen als gevolg van de risico's van materieel belang met de weerstandscapaciteit
kunnen worden opgevangen.

 Beleid weerstandsvermogen
Het beleid ten aanzien van de reserves en voorzieningen is vastgelegd in de nota ‘Reserves en
voorzieningenbeleid 2011’ die door de gemeenteraad op 7 december 2011 is vastgesteld.

 Beleid risicomanagement
Om de volledigheid van het bekend zijn van alle risico’s te kunnen vaststellen, is een integraal
risicomanagement noodzakelijk. Als begin is in 2010 is de Nota Risicomanagement Projecten
2010 opgesteld. Van alle majeure projecten zijn op de projectkaarten de risico’s aangegeven.
Inmiddels is gestart met het opzetten van een gemeentebreed stelsel van risicomanagement. Het
verbeteren van het risicomanagement is ook onderdeel van het kwaliteitsverbeteringstraject
‘Kiezen voor kwaliteit’. Gezien het grote belang van de verbonden partijen (bijna 40% van
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gemeentelijke begroting loopt via deze organisaties) zal ook aandacht moeten worden besteed
aan de risico’s van deze verbonden partijen.

Over alle risico’s wordt gerapporteerd als onderdeel van de reguliere P&C-cyclus.
In deze begroting is per Programma een onderdeel ‘Wat zijn de risico’s?’ opgenomen waarin
de latente risico’s worden aangegeven. Onderdeel van het risicomanagementsysteem is het
vaststellen van noodzakelijke risicoprofielen voor incidentele risico's, semi-structurele risico's
en structurele risico's. Wij zullen daarna moeten inschatten hoe groot de kans is dat dergelijke
risico's zich voordoen. De verwachting is niet dat alle risico's zich (gelijktijdig) maximaal
zullen voordoen.
Bij de jaarrekeningen wordt door het college van B&W vanaf 2008 een ‘In control statement’
met hierin de beheersingsmaatregelen afgegeven.

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om
niet-begrote kosten, die onverwacht en substantieel zijn, af te dekken. Hierbij kan een onderscheid
worden gemaakt tussen de incidentele en structurele weerstandscapaciteit.

 Incidentele weerstandscapaciteit
De incidentele weerstandscapaciteit is het (eigen) vermogen dat ingezet kan worden om
eenmalige tegenvallers op te vangen. In beginsel betreft dit de optelsom van het vrij
aanwendbare deel van de algemene reserves en de stille reserves. Naast de algemene reserve is
ook de raming van de Post Onvoorzien onderdeel van de incidentele weerstandscapaciteit.

Vrij aanwendbare reserves:
Voor het bepalen van de weerstandscapaciteit worden de vrij aanwendbare reserves (die
beschikbaar zijn voor het opvangen van de tegenvallers).

 Algemene reserves:
Een belangrijk onderdeel van de incidentele weerstand is de vrij aanwendbare Algemene
Reserve. Met ingang van 2006 wordt de bespaarde rente van de Algemene reserve niet meer
ingezet als dekkingsmiddel in de jaarlijkse exploitatie waardoor de hele reserve vrij
aanwendbaar is.
De Algemene reserve (exclusief schommelfonds) bedraagt per 1 januari 2013 € 3,7 miljoen.

 Bestemmingsreserves:
De bestemmingsreserves waarvan de rente wordt toegevoegd aan de exploitatie en
bestemmingsreserves die worden gebruikt ter dekking van kapitaallasten worden niet in
aanmerking genomen als weerstandsvermogen omdat in het inzetten van deze reserves voor
andere doelen een probleem voor de exploitatie oplevert.

 Stille reserves:
Stille reserves hebben betrekking op activa die op de balans lager zijn gewaardeerd dan de
marktwaarde én op korte termijn verkoopbaar zijn. Met het te gelde maken van stille reserves
en deze opbrengst eenmalig toe te voegen aan de Algemene Reserve, wordt het
weerstandsvermogen versterkt.

 Structurele weerstandscapaciteit
Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent ingezet
kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste
gaat van de uitvoering van bestaande taken.
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o Onbenutte belastingcapaciteit:
De onbenutte belastingcapaciteit heeft betrekking op de mogelijkheid de tarieven van de niet-
bestedingsgebonden belastingen te verhogen. Het beleid is om de tariefsaanpassingen hiervan
in eerste instantie te beperken tot de inflatiecorrectie.

Bij de rioolheffing en afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van 100% kostendekking. Er is hier
dus geen sprake van een weerstandscapaciteit. Door de afschaffing van het gebruikersdeel van
de Onroerend-zaakbelastingen (OZB) is de opbrengst aanzienlijk beperkt. Een eventuele extra
verhoging levert nauwelijks nog een bijdrage voor de verbetering van de structurele
weerstandscapaciteit. Bij de gemeenten is er dus geen substantiële onbenutte belastingcapaciteit
meer aanwezig.

o Post onvoorziene uitgaven:
De post onvoorzien is niet meer verplicht en vanaf is er dan ook geen budget beschikbaar voor
deze post. Tot en met 2011 was voor deze post wel een budget aanwezig (2011: € 227.000)
maar vanaf het begrotingsjaar 2012 is deze post niet meer structureel geraamd.

Hieronder wordt een inzicht geboden in de weerstandscapaciteit en hoe deze zich in het
meerjarenperspectief ontwikkelt.

Het weerstandscapaciteit wordt gevormd door het vermogen. Het weerstandsvermogen blijft in 2013
t/m 2016 redelijk stabiel, rond de € 20 miljoen.

Indien de bezuinigingsmaatregelen worden gerealiseerd, zullen in de jaren 2012 en 2013 incidenteel
bedragen worden toegevoegd aan het schommelfonds (onderdeel van de algemene reserve) ter
versterking van het weerstandsvermogen en het opvangen van incidentele tegenvallers.

Inventarisatie weerstandsbehoefte (risico's)
Gemeenten lopen steeds meer risico's bij de uitoefening van hun taken. Onder risico's wordt verstaan
het gevaar voor schade of verlies als gevolg van interne en externe omstandigheden. Het betreft risico's
waarvoor geen voorziening kan worden gevormd omdat de omvang niet bekend is.

Weerstandscapaciteit Begroting
2013 2014 2015 2016

Weerstandscapaciteit exploitatie 0 0 0 0

Weerstandscapaciteit vermogen

Algemene reserves 3.677.000 3.842.000 4.012.000 4.186.000
Schommelfonds 399.000 411.000 423.000 436.000
"Vrij besteedbare" Bestemmingsreserves 16.310.000 16.382.000 16.467.000 16.566.000
Stille reserves 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0

sub-totaal 20.386.000 20.635.000 20.902.000 21.188.000

Weerstandscapaciteit totaal 20.386.000 20.635.000 20.902.000 21.188.000
In % van begroting 24% 24% 25% 25%

Reserve belegde Essent-gelden 22.045.000 22.045.000 22.045.000 22.045.000
Bestemmingsreserves ter dekking van kapitaallasten 11.381.000 10.828.000 10.480.000 10.152.000

Bestemmingsreserves die niet zonder aanpassing begroting kunnen worden besteed en dus geen onderdeel zijn van de

weerstandscapaciteit

NB De onttrekkingen aan het schommelfonds zijn niet geraamd; deze zijn afhankelijk van het feitelijk niet realiseren van
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Per programma is vanuit de organisatie aangegeven worden welke risico’s het realiseren van de
doelstellingen in gevaar kunnen brengen. De som van alle bij de programma’s vermelde mogelijke
financiële gevolgen per risico vormt de noodzakelijke weerstandscapaciteit op totaalniveau.
In de toekomst zullen alle risico’s per programma o.b.v. een stelsel van het risicomanagementsysteem
worden geïnventariseerd. Voor de toelichtingen van de afzonderlijke risico’s kan dan worden verwezen
naar het desbetreffende programma. Voor 2013 zijn de risico’s in deze paragraaf samengevat per
programma.

De risico’s kunnen voortkomen uit::
1. het eigen beleid;
2. het beleid van een hogere overheid;
3. de samenwerking met andere gemeenten of instanties;
4. het doen/nalaten van derden;
5. voor de gemeente niet te beïnvloeden (autonome) ontwikkelingen.

Uit de inventarisatie per programma komen onder andere de volgende risico's naar voren (voor een
toelichting zie het onderdeel ‘Wat zijn de risico’s?’ bij de betreffende programma’s). Onderstaand zijn
een aantal niet op de programma’s vermelde risico’s en indien nodig de financiële vertaling van de op
de programma’s vermelde risico’s vermeld:

* Kosten RUD (programma 1)
In de loop van september wordt duidelijk hoe de RUD ZL wordt ingericht en wat de kosten hiervan
zijn. Op basis van de huidige inschattingen brengen we ongeveer 1 fte aan werkzaamheden (basistaken)
over naar deze nieuwe organisatie. Omdat de taken verdeeld zijn over diverse medewerkers binnen
onze eigen organisatie, en verder ook onvoldoende zicht bestaat op het aantal vacatures bij de RUD, is
onduidelijk hoeveel personeel van Brunssum zal (kunnen) overgaan.
We moeten er bovendien rekening mee houden, dat de kosten van een fte RUD hoger liggen.

Volgens de voorlopige cijfers gaat het om een jaarlijkse bijdrage van één ton.
In de begroting hebben we gezien de onduidelijkheden met e.e.a. nog geen rekening gehouden

* FLO-kosten Brandweer (programma 1)
In het kader van de Schoon door de poort, in het kader van de afronding van de regionalisatie van de
brandweer, is bepaald dat de FLO-kosten voor rekening van de gemeenten komen.
De FLO-kosten zijn niet beïnvloedbaar door de werkgever maar zijn afhankelijk van individuele
beslissingen van brandweerpersoneel. De BRZWL heeft nog geen verwachting afgeven van de
toekomstige FLO-kosten. De verwachting is dat deze jaarlijks sterk kunnen fluctueren en hierdoor een
incidenteel karakter hebben. Doordat de totale kosten niet in beeld zijn is het aandeel van de gemeente
Brunssum hierin ook nog niet duidelijk.

* Wet Werk en Bijstand (WWB) (programma 2)
Het is nog niet duidelijk hoe de situatie rondom de uitvoering van de Wwb zich in 2013 en later zal
ontwikkelen, vanwege de voortdurende economische crisis. Er is een Reserve Schommelfonds WWB
om tegenvallers op te vangen.

* Licom (programma 2)
Vanaf 2012 is een structurele bijdrage aan Licom opgenomen in de gemeentelijke begroting. Dit bedrag
is 50% van het exploitatietekort van Licom. Incidenteel is dit bedrag voor de jaren 2011 en 2012
aangevuld met 50%. Voor 2013 is dit incidentele bedrag afgebouwd naar 25% en vanaf 2014 naar 0%
zodat dan alleen nog de structurele 50% in onze begroting is opgenomen.
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Gedekt
aandeel in
tekort Licom

2011 2012 2013 2014 2015

Structureel - 50% 50% 50% 50%
Incidenteel 100% 50% 25% - -
Totaal 100% 100% 75% 50% 50%

De voor eigen rekening van Licom komende tekorten (25% voor 2013 c.q. 50% vanaf 2014) zijn hier
als risico opgenomen. Als gevolg van de recessie en de daarmee samenhangende terugloop van
opdrachten, neemt het risico op exploitatieverliezen toe.
Daarnaast bestaat het gevaar dat er door de gemeenten moet worden bijbetaald aan Licom in het kader
van de transitie Wsw/ WWNV.
Momenteel wordt de exploitatie van Licom steeds verder doorgelicht. Het is mogelijk dat hierdoor
nieuwe inzichten ontstaan die mogelijk ook risico’s kunnen opleveren.

* Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) (programma 2)
Als mogelijk risico dat het budget in de begroting niet toereikend is, is hier voor 2013 2,5% en vanaf
2014 5% van het in de begroting opgenomen budget vermeld. De budgetten Hbh voor het jaar 2013
zullen naar verwachting voldoende zijn.

* Maecon (programma 2)
De afwikkeling van het faillissement van Maecon in maart/april 2012 moet rekening worden gehouden
nog te betalen bedrag in het kader van de uitvoering van de ID-regeling.

* Tekort op educatieactiviteiten in 2013 t.o.v. rijksbudget
Als mogelijk risico dat het budget in de begrotingniet toereikend is, is hier 5% van het in de begroting
voor 2013 opgenomen budget vermeld. Dit betreft een inschatting van het maximaal mogelijke risico.

* Grondexploitaties (programma 3)
Zie hiervoor paragraaf 7 Grondbeleid, waarin de risico’s zijn opgenomen. Door de economische crisis
is een vertraging in de afzet van bouwgronden een groter risico dan ‘normaal’.

* Bouwleges (programma 3)
De structurele bouwlegesinkomsten kunnen in deze tijd van economische crisis tegenvallen.
Uitgangspunt is dat de incidenteel tegenvallende bouwlegesinkomsten ook incidenteel gedekt zullen
worden. Met de structurele daling a.g.v. krimp is reeds rekening gehouden.
Als maximaal risico is voor 2013 een bedrag van € 179.000 (50% van de geraaamde opbrengsten ad
€ 358.000) opgenomen. Met het verwachte aantrekken van de economie zal dit risico de komende
jaren dalen. Voorlopig wordt uitgegaan van een jaarlijkse halvering van het maximale risico.

* Aansprakelijkheid (programma 3) en alle andere programma’s
Het risico inzake schadeclaims in verband met wegenonderhoud wordt voorlopig ingeschat op jaarlijks
€ 10.000.
Alertheid en zorgvuldigheid op zowel bestuursrechtelijk als privaatrechtelijk gebied zijn van groot
belang. De financiële gevolgen van onzorgvuldige besluitvorming kunnen onverwacht hoog zijn, zoals
een aantal gemeenten reeds heeft ondervonden.

* Ontwikkelingen gemeentefonds (programma 6)
1. Rijksmaatregelen in relatie met het gemeentefonds
De gemeente Brunssum heeft, op basis van de in de junicirculaire 2012 aangekondigde
rijksbezuinigingen, een nieuwe bezuinigingsoperatie opgestart. Uit de lopende onderhandeling over de
kabinetsformatie worden aanzienlijke bezuinigingen op het gemeentefonds verwacht.
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* Bezuinigingen
Voor een meerjarig sluitende meerjarenraming is het van belang dat de in de begroting verwerkte
bezuinigingen structureel worden gerealiseerd (zie de afzonderlijke paragraaf voor de stand van zaken).
Voor het éénmalig niet halen van de bezuinigingen is het schommelfonds beschikbaar. Ook doordat de
inkomsten wel voor inflatie worden geïndexeerd maar de uitgaven niet, staan de bezuinigingen onder
druk.

Het navolgende overzicht van de weerstandbehoefte (risico’s) geeft een overzicht van de financiële
risico’s per programma:
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Weerstandsratio
Met de (structurele) weerstandscapaciteit en de financiële omvang van de gevolgen van niet afgedekte
(rest)risico's (de weerstandsbehoefte) is het mogelijk de weerstandsratio te bepalen.

Deze weerstandsratio kan worden afgezet tegen de weerstandsratio die minimaal gewenst is. De
maximale en minimale weerstandratio zal onderdeel moeten zijn van een nog op te stellen ‘Nota
weerstandsvermogen’. Gezien de ervaringen met risico’s is in Brunssum tot nog toe gekozen voor een
minimale ratio van 1. Dat wil zeggen dat de weerstandscapaciteit voor 2013 minimaal afgerond € 2,2

Risico's Begroting
2013 2014 2015 2016

Programma
1.Bestuurlijke Pijler

- stoppen rijksbijdrage Veiligheidshuizen in 2013 p.m. p.m. p.m. p.m.

- gemeenterlijke bijdrage inzake RUD nog
onduidelijk p.m. p.m. p.m. p.m.

2. Sociale Pijler

- extra tekort budget WWB-I (bovenop huidig in
begroting opgenomen tekort) p.m. p.m. p.m. p.m.

- exploitatie en transformatie Licom 300.000 800.000 800.000 800.000

- extra tekort WMO t.o.v. rijksbudget (bovenop
huidig in begroting opgenomen tekort) 152.000 304.000 304.000 304.000

- afwikkeling Maecon 300.000 0 0 0

- tekort op educatieactiviteiten in 2013 t.o.v.
rijksbudget ) 187.000 0 0 0

- schuldhulpverlening: mogelijk stijging gebruikt
hiervan, terwijl de tijdelijke extra financiering
vervalt p.m. p.m. p.m. p.m.

3. Ruimtelijke Pijler.

- niet nakomen van woningbouwafspraken p.m. p.m. p.m. p.m.

- financiering van de transformatieopgave p.m. p.m. p.m. p.m.

- grondexploitaties p.m. p.m. p.m. p.m.

- kostenverhaal op grond van Grexwet is niet
kostendekkend p.m. p.m. p.m. p.m.

- indien bestemmingsplannen niet tijdig worden
geactualiseerd, kunnen geen leges worden
geheven. p.m. p.m. p.m. p.m.

- tegenvallende opbrengst bouwleges 179.000 90.000 45.000 22.000

- schadeclaimsinzake terugbrengen van
(woningbouw)plancapaciteit in kader van
krimpopgave p.m. p.m. p.m. p.m.

- schadeclaims inzake wegenonderhoud 10.000 10.000 10.000 10.000

- achterstallig onderhoud wegen p.m. p.m. p.m. p.m.

- Nature Wonder World p.m. p.m. p.m. p.m.
4 Economische pijler. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

5 Maatschappelijke Pijler

- Bibliotheek: slechte financiële positie p.m. p.m. p.m. p.m.

- Consequenties van de extramuralisering van

zorgzwaartepakketten via de ambulante zorg nog

niet te overzien p.m. p.m. p.m. p.m.

- jeugdzorggelden: verdeelsleutel voor rijksgelden
pakt mogelijk ongunstig uit. p.m. p.m. p.m. p.m.

- inburgering: begeleiding van de lopende trajecten
binnen het uitvoeringsbudget en de kosten van de
trajecten binnen het participatiebudget uit te
voeren. . p.m. p.m. p.m. p.m.

6 Algemene Middelen

- ontwikkelingen rijk etc inzage gemeentefonds /
bezuinigingen etc 148.000 268.000 370.000 370.000

Totaal financiële risico's 1.276.000 1.472.000 1.529.000 1.506.000
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mln. moet zijn. Uit het navolgende overzicht blijkt dat de weerstandsratio voor 2013 hoger uitkomt; dus
hoger dan de gekozen minimale ratio van 1.

De weerstandsbehoefte is het grootst in het eerste jaar. Dat wordt veroorzaakt door een aantal
incidentele risico's. De kans is groot dat deze incidentele risico’s in 2013 een jaar doorschuiven, óf dat
er nieuwe incidentele risico's bijkomen.
Een hogere weerstandscapaciteit in de komende jaren biedt tijdelijk ruimte om in de situatie waarin
structurele risico's tot uitwerking komen, te zoeken naar oplossingen. In de tussentijd kunnen de
financiële gevolgen worden opgevangen via het vermogen.

Conclusie reservepositie en weerstandsvermogen
Zoals eerder aangegeven zal een ‘Nota weerstandsvermogen’ nog moeten worden opgesteld. Hierin
worden de minimale en maximale weerstandsratio’s vastgesteld. Voorlopig lijkt een weerstandsratio
van 3 (op basis van vergelijkbare gemeenten) een aanvaardbaar uitgangspunt.
De ratio voldoet ruim aan de gehanteerde norm. Deze ‘hoge’ ratio vormt voorlopig dan ook geen
aanleiding om (bestemmings-)reserves in te zetten voor beleid anders dan waarvoor deze ingesteld zijn.

Ratio weerstandsvermogen Waardering
> 2 Uitstekend
1,4 < x < 2,0 Ruim Voldoende
1,0 < x < 1,4 Voldoende
0,8 < x < 1,0 Matig
0,6 < x < 0,8 Onvoldoende
< 0,6 Ruim onvoldoende

Bepalings weerstandsratio Begroting
2013 2014 2015 2016

Weerstandscapaciteit 20.386.000 20.635.000 20.902.000 21.188.000
Weerstandsbehoefte 1.276.000 1.472.000 1.529.000 1.506.000
Weerstandsratio 16,0 14,0 13,7 14,1
Gewenste weerstandsratio
- minimaal 1 1 1 1
- maximaal (nog te bepalen)
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Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf gaan wij in op het onderhoud van de kapitaalgoederen van de gemeente. Hierbij moet
gedacht worden aan de kosten van aanleg en instandhouding van wegen, riolering, verlichting, groen en
gebouwen.

Beleidsuitgangspunten:
Het onderhoud van de wegen, riolering, groen en openbare verlichting is opgenomen in de MIP
Openbare Ruimte 2011-2014. Dit programma is op 1 maart 2011 goedgekeurd door de gemeenteraad
van Brunssum.
Het MIP Openbare Ruimte is gebaseerd op diverse beheerplannen. Deze beheerplannen zijn opgezet
vanuit het uitgangspunt ‘planmatig beheer’. De financiering van het MIP vindt plaats vanuit een
compartimentbenadering. Dit houdt in dat eventuele restbudgetten in enig jaar in een egalisatiereserve
zullen worden gestort. Hiermede wordt over meerdere jaren een gelijkmatig uitgavenpatroon bereikt.

In 2010 is het Gemeentelijk Rioleringsplan aangepast aan de nieuwe Wet Gemeentelijke Watertaken en
de Europese Kaderrichtlijn Water. Dit ‘Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan’ (VGRP) is de grondslag
onder de nieuwe rioolheffing, gebaseerd op onroerend goed waarde.

In afwachting van de ‘Nota Accommodatiebeleid’ wordt momenteel ingezet op behoud bij onderhoud
van de gemeentelijke gebouwen. Knelpunten bij renovaties of nieuwbouw zijn inmiddels (op een enkel
geval na) volledig opgelost.
De gemeentelijke gebouwen worden onderhouden conform de reguliere normen. Niet meer
noodzakelijke gebouwen zullen worden afgestoten.

Wegen
De paragraaf over wegbeheer in het MIP is gebaseerd op het ‘Beleidsplan Wegbeheer’. Dit beleidsplan
is samengesteld door gebruikmaking van de in Nederland toonaangevende normering door de CROW
(Stichting Centrum Regelgeving en Onderzoek in grond- water en Wegenbouw en de
verkeerstechniek).
In het beleidsplan zijn de begrotingsbedragen voor het wegbeheer bijgesteld op basis van de laatste
weginspecties. Het huidige wegennet van de gemeente is 141 km lang en de oppervlakte bedraagt 150
hectare. Het areaal groeit met gemiddeld 0,6% per jaar.

Uitvoering:
Grootschalig onderhoud.
In 2012 is een aanvang worden gemaakt met de herinrichting van de wijk Kerkeveld. Dit gebeurt in
samenhang met de realisatie van de Brede School Centrum, met bijbehorende parkeerplaats, als onderdeel
van het Masterplan Centrum. Afronding vindt plaats in 2013 voor de start van de bouwwerkzaamheden van
deze Brede School. De herinrichting van de Prins Bernardstraat komt, als onderdeel van dit project, ten
laste van het MIP-OR. Deze bovengrondse renovatie van deze weg wordt uitgevoerd in combinatie met de
vervanging en verzwaring van de riolering.

Een ander project in 2013 is de herinrichting van het Lindeplein dat voor een beperkt deel wordt
gefinancierd uit het MIP-OR (€ 200.000,- wegen en € 200.000,- riolering).
De integrale boven- en ondergrondse herinrichting van de wijk Oeloven, ten westen van de Meelovenstraat
is op grond van financiële overwegingen 1 jaar uitgesteld.

Voor het uitvoeringsprogramma na 2013 wordt verwezen naar het MIP-OR 2011-2014
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Regulier onderhoud
De prioriteitstelling bij de aanpak van regulier onderhoud wordt in hoge mate bepaald door
winterschade aan wegen. Elk voorjaar wordt daarom aan de hand van de actuele schadebeelden het
onderhoudsprogramma voor het betreffende jaar bepaald.

Het budget voor onderhoud van wegen bereikt in 2013, door de vrijval uit kapitaallasten toe te rekenen
aan dit budget, de benodigde omvang van € 561.000,-. Hiermede kan in combinatie met
bovengenoemde grootschalige projecten het achterstallig onderhoud op termijn worden weggewerkt.
De omvang van het achterstallig onderhoud wordt echter in grote mate beïnvloed door winterse
invloeden. De exacte omvang van dit achterstallig onderhoud wordt daarom (op grond van
kostenoverwegingen) 1 x per 4 jaar, bij de actualisatie van het MIP-OR, door gerichte weginspecties in
beeld gebracht.

Openbare Verlichting
Het beleidsplan Openbare verlichting is in 2001 door de Raad vastgesteld. Bij de opstelling van dit plan
is rekening gehouden met de normering afkomstig van de NSvV (Nederlandse Stichting voor
Verlichtingskunde), de contractuele Voorwaarden Openbare Verlichting (VOV 1993), en de richtlijnen
en uitgangspunten 1993 van Energy Systems. Het gekozen kwaliteitsniveau voldoet aan de criteria van
het Politiekeurmerk Veilig Wonen.
Eind 2010 vond een evaluatie plaats. Uit deze evaluatie blijkt dat de openbare verlichting in de
gemeente Brunssum circa 5.900 masten en armaturen omvat die een vervangingswaarde hebben van
circa € 4.325.000. De vervangingstermijn voor de masten bedraagt 40 jaar en voor de armaturen 20
jaar. De gemiddelde vervangingskosten bedragen € 165.000 per jaar.

In het MIP is een fonds gevormd voor de Openbare Verlichting. In de jaren 2010/2013 is er minder
geld nodig voor vervanging dan het gemiddelde bedrag. Hiervoor is in die jaren een bezuiniging
ingeboekt. Voor 2010/2013 is een bedrag van slechts € 40.000 en voor 2014 een bedrag van € 90.000
in de begroting opgenomen.
Vanaf 2015 zal het jaarlijks gemiddeld benodigde bedrag van € 165.000 in de begroting moeten
worden opgenomen. Hiermee wordt het fonds op peil gebracht voor de toekomst.

Groen
Het huidige groenareaal van de gemeente Brunssum beslaat 116 hectare. Dit areaal bestaat uit 43
hectare plantsoenen, 63 hectare gras en bermen, en 10 hectare sportcomplexen. Tevens staan er in de
gemeente Brunssum 10.400 zogenaamde ‘structuurbomen’.
De Quickscan Groenbeheer 2010 (ook onderdeel van het MIP) gaat uit van een onderhoudsniveau
kwaliteit B. Dit niveau houdt in dat herinrichting, omvorming en vervanging in stand wordt gehouden,
en dat er mechanische onkruidbestrijding wordt toegepast.
Gedurende de vier jaar looptijd van het MIP zou een extra investering aan de orde zijn van € 1.018.000
om het onderhoudsniveau op kwaliteit B te houden. Bij de vaststelling van het MIP is er echter voor
gekozen om het onderhoudsniveau van het bosplantsoen te verlagen naar uiteindelijk D-kwaliteit.

Riolering
In de Wet gemeentelijke watertaken (2008) nemen de watertaken van de gemeenten toe. Bovenop de
huidige taken met betrekking tot riolering, komt er een zorgplicht bij voor afvalwater en voor hemel- en
grondwater. Verder ligt er de opgave om het watersysteem ‘robuust’ vorm te geven. Dat betekent dat
riolering en oppervlaktewater in staat moeten zijn om de extremer wordende weersomstandigheden
(met meer en heviger regenval) aan te kunnen.

Het ligt voor de hand om alle wateropgaven gezamenlijk te analyseren en te vertalen in één
samenhangend maatregelenpakket. Omdat water zich niet houdt aan bestuurlijke grenzen, is bovendien
samenwerking met buurgemeenten, het waterschap, provincie en Rijkswaterstaat noodzakelijk. De
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voordelen hiervan zijn slimmere en effectievere oplossingen, tegen lagere totale kosten. In 2012 is een
grootschalige studie (met positief resultaat) afgerond (OAS-studie) naar optimalisatie-mogelijkheden in
de afvalwaterketen. Belanghebbende partijen daarbij zijn Provincie Limburg, Waterschap Roer en
Overmaas, en de Limburgse gemeenten.
Momenteel wordt een grootschalige studie afgerond (OAS-studie) naar optimalisatie-mogelijkheden in
de afvalwaterketen. Belanghebbende partijen daarbij zijn Provincie Limburg, Waterschap Roer en
Overmaas, en de Limburgse gemeenten.
In november 2009 heeft de gemeenteraad van Brunssum een nieuw (wettelijk verplicht) ‘Verbreed
Gemeentelijk Rioleringsplan’ (VGRP 2010-2014) vastgesteld. In dit VGRP zijn de Europese
Kaderrichtlijn Water alsmede de Wet Gemeentelijke Watertaken geïmplementeerd. Hierbij is de
rioolheffing geformuleerd op basis van onroerend goed waarde.
Het uitvoeringsprogramma behorende bij dit VGRP is onverkort opgenomen in het MIP 2011-2014.

Uitvoering
Voor de realisatie van de wettelijk verplichte basisinspanning (kwaliteit van de overstorten vanuit de
riolering op de oppervlaktewateren) zijn de benodigde investeringen gedaan. Uitzondering is het
bergbezinkbassin Langeberg.
Voor de aanleg van dit bassin werd door de Provincie Limburg geen toestemming verleend voor
aanpassing van het bestemmingsplan. Dat gebeurde in afwachting van afronding van de tracé-MER
studie van de Parkstad Buitenring. Uit eerder genoemde OAS-studie is gebleken dat dit
bergbezinkbassin vervangen kan worden door aanleg van een riool met een diameter van 1100/1200
mm. Dit riool komt te lopen door het Schutterspark. Hierbij zal het afvalwater worden verwerkt door
gebruik te maken van geconstateerde overcapaciteit in het bergbezinkbassin Molenvaart. Deze
oplossing leidt tot een hogere kwaliteit van het water in de Rode Beek. Tegelijkertijd is zij
kostenbesparend. Voor de aanleg van het bergbezinkbassin Molenvaart is in het compartiment riolering
een bedrag gereserveerd van € 2.690.000 excl. BTW

Op grond van de Europese regelgeving is de gemeente verplicht om de kwaliteit van de lozingen op de
Rode Beek en de Merkelbeek verder te verbeteren. Dat kan door de aanleg van zogenaamde groene
buffers nabij de lozingspunten. De aanleg van de vereiste groene buffer aan de Rimburgerweg wordt,
als dit financieel haalbaar is, ingepast in het project Renaturering/ontkluizing Rode Beek. De realisatie
van dit project is mede afhankelijk van de medewerking van het Waterschap Roer en Overmaas
(€ 3.000.000 incl. BTW) en de Provincie Limburg (kwaliteitsimpuls Buitenring ad. € 4.500.000 excl.

BTW). Verder is het project afhankelijk van subsidies uit de regeling Synergiegelden (voor een bedrag
van €1.170.000) en uit het Regiofonds (voor een bedrag van € 600.000).
Voor de aanleg van groene buffers is in het compartiment riolering een bedrag gereserveerd van
€ 1.000.000 excl. BTW.

In het MIP wordt verder rekening gehouden met de noodzakelijke jaarlijkse vervanging en verbetering
van verouderde riolering. Door deze investering blijft het rioolstelsel ook op de lange termijn in stand
op een adequaat niveau. In 2012/2013 vindt vervanging van het riool plaats in de Prins Bernhardstraat
in de wijk Kerkeveld, als onderdeel van de herinrichting van deze wijk (in combinatie met de Brede
School ter plekke). De riolering in de Prins Bernhardstraat wordt vervangen en verzwaard, in
combinatie met bovengrondse werkzaamheden aan de weg.
Voor de opwaardering (vervanging of relining) van verouderde riolering is jaarlijks een structureel
bedrag beschikbaar van € 816.000.
De integrale boven- en ondergrondse herinrichting van de wijk Oeloven, ten westen van de
Meelovenstraat is op grond van financiële overwegingen 1 jaar uitgesteld.
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Gebouwen
Uitgangspunt bij het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen is dat zij moeten voldoen aan de
hedendaagse eisen. Ieder jaar vindt een inspectie plaats om te beoordelen of dat niveau nog steeds
wordt gehaald. Het beleid houdt verder in dat, waar mogelijk, wordt overgaan tot afstoten van de niet
meer noodzakelijke gebouwen.

De vastgestelde meerjarenonderhoudsplanning voor de gemeentelijke gebouwen laat zien dat de
investeringen in onderhoud passen binnen de programmabegroting 2012 en de meerjarenraming. Uit de
doorrekening blijkt zelfs dat, bij bestaand beleid, vanaf 2013 de jaarlijkse storting in het
onderhoudsfonds gemeentelijke gebouwen met een bedrag van € 75.000 verlaagd kan worden.
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Paragraaf 4 Financiering

Beleidsuitgangspunten:
Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet Fido, respectievelijk de limieten
en richtlijnen van het Treasurystatuut.

Algemene ontwikkelingen
De Europese markt voor onderhandse geldleningen heeft zich niet naar verwachting ontwikkeld. Voor
onderhandse geldleningen zijn slechts twee partijen op de markt, namelijk de Bank Nederlandse
Gemeenten en de Waterschapsbank. De commerciële banken komen meer en meer met derivaten en
andere constructies. In het Treasurystatuut zijn deze toegestaan. Echter, deze zaken zijn pas van belang
bij grote bedragen van meer dan € 5 miljoen.
In de afgelopen jaren heeft de financiering via lease opgang gedaan. Vooral bij investeringen in de ICT
levert dit gunstige condities op. Daarnaast kan worden meegegaan met de ontwikkelingen op technisch
gebied. Bij elke investering dient een juiste financiering te worden afgewogen en onderzocht.

Risicobeheer
Uitzettingen:
De ontvangen Essentgelden zijn uitgezet via APG Investment Services in staats- en bankenobligaties,
na advies van een extern bureau. Het gaat om een bedrag van € 6 miljoen met een looptijd van 7 jaar en
een bedrag van € 10 miljoen met een looptijd van 10 jaar. De rentebaten zijn gegarandeerd en
compenseren het wegvallen van het dividend van de Essentaandelen. Tevens is de eindsom
gegarandeerd.

Vanwege de dalende ratings van landen en banken, worden de ontwikkelingen continu gevolgd. APG
adviseert en bewaakt onze belangen in deze. Aan APG is een discretionaire bevoegdheid verstrekt om
snel in te kunnen spelen op onverwachte ontwikkelingen.
Voor overige besluiten worden de dertien deelnemende gemeenten geraadpleegd. Hierbij wordt op
democratische wijze beslist of er al of niet actie ondernomen dient te worden.

In is 2012 een achtergestelde lening van € 885.000 aan Atrium Heerlen vertrekt. In het raadsvoorstel
zijn de risico’s vermeld. Een achtergestelde lening is in eerste instantie in tegenspraak met het
treasurystatuut waarin zekerheden worden vereist bij het verstrekken van een geldlening. De
gemeenteraad kan via een raadsbesluit afwijken van dit statuut, dit in het kader van de publieke taak.

Financiering
In principe worden de investeringen gefinancierd via kas- of callgeldleningen bij de Bank Nederlandse
Gemeenten. Dat gebeurt via de zogenaamde Overeenkomst financiële dienstverlening. Deze
overeenkomst biedt de mogelijkheid om tegen een lager percentage (1-maands Euribor met een opslag
van 0,31%) tot een kredietlimiet van € 7,2 miljoen te financieren.
Dit raamcontract is in 2010 aangepast en wordt in principe jaarlijks verlengd. Vanwege de al jaren zeer
goede relatie met en serviceverlening door de BNG was er geen aanleiding om naar een andere bank
over te stappen.

De overeenkomst met de BNG levert bij een debetstand lagere rentekosten op. De reden hiervoor is dat
de debetrente voor rekening-courant altijd veel hoger is dan de Euribor. Aangezien er sprake is van een
risico-opslag (bovenop de rekeningcourantrente) wordt met ingang van 2010 vaker gefinancierd met
kasgeld. Hiervoor worden conform het treasurystatuut twee offertes aangevraagd.

Om de renterisico’s zoveel mogelijk tegen te gaan, worden meestal onderhandse leningen
aangetrokken. Deze hebben een rentevastperiode van minimaal 10 jaar, of zijn rentevast gedurende de
gehele looptijd.
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Het renteniveau van kortlopend is momenteel erg laag. Dat komt door de economische crisis. De ECB
zet het rente-instrument in om de economie vlot te trekken. Daarbij leent de ECB tegen lage
rentepercentages aan de banken.

Gezien de renteontwikkelingen in 2012 wordt verwacht dat het renteniveau voor langlopende leningen
rond 4,0 % zal liggen.

Kasgeldlimiet Bedragen in Duizend € per kwartaal

Renterisico vlottende schuld
kw.1

gemid.
kw. 2

gemid.
kw. 3

gemid.
kw. 4

gemid.

Begrotingstotaal 2013: € 90.187

Toegestane kasgeldlimiet op jaarbasis

-in procenten van de grondslag 8,50% 8,50% 8,50% 8,50%

-in Euro(1) 7.665 7.665 7.665 7.665

Omvang vlottende schuld

Opgenomen gelden < 1 jaar kasgelden 3.000 3.000 3.000 3 .000

Schuld in rekening-courant 2.400 2.300 1.100 3.500

Gestorte gelden door derden 60 60 60 60

Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld

Totaal vlottende schuld(2) 5.460 5.360 4.160 6.560

Vlottende middelen

Contante gelden in kas 5 5 5 5

Tegoeden in rekening-courant 5 5 5 5

Overige uitstaande gelden < 1 jaar 0 0 0 0

Totaal vlottende middelen(3) 10 10 10 10

Toets kasgeldlimiet

Totaal netto vlottende schuld (4) 5.450 5.350 4.150 6.550

Toegestane kasgeldlimiet 7.665 7.665 7.665 7.665

Ruimte/Overschrijding (1) - (4) 2.215 2.315 3.515 1.115

De wet Fido verbiedt overschrijding van de zogenaamde ‘kasgeldlimiet’. Deze wordt bepaald aan de
hand van 8,2% van de totale omvang van de begroting, zoals hierboven vermeld. Bij overschrijding van
de kasgeldlimiet moet door de gemeente worden aangegeven op welke termijn en op welke wijze er
voor wordt gezorgd dat de netto vlottende schuld weer lager zal worden dan de kasgeldlimiet.
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Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld in 2013

Omschrijving (bedragen x € 1.000,--) Begroting 2013
1a Renteherziening op vaste schuld o/g 0
1b Renteherziening op vaste schuld u/g 0
2 Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b) 0

3a Nieuwe aangetrokken vaste schuld *) 4.000
3b Nieuw verstrekte lange leningen 0
4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld(3a-3b) 4.000

5 Betaalde aflossingen *) 3.073
6 Herfinanciering(laagste van 4 en 5) 3.073
7 Renterisico op vaste schuld(2 + 6) 3.073

Renterisiconorm

8 Het bij ministeriële regeling vastgesteld
percentage van het begrotingstotaal ad. € 90.187 20%
9 Renterisiconorm 18.037

Toets risiconorm

9 Renterisiconorm 18.037
7 Renterisico op vaste schuld 3.073
10 Ruimte c.q. overschrijding (9-7) 14.964

Van de vaste schuld bestaat een bedrag van € 1.967.000 uit een doorverstrekte geldlening aan Weller,
in het kader van de woningbouw. Eind 2013 wordt ook deze doorverstrekte lening geheel afgelost.
Overigens worden sinds een aantal jaren geen leningen meer doorverstrekt aan woningcorporaties. Zij
zijn nu in staat om zelf te lenen op de kapitaalmarkt tegen vrijwel gelijke condities als de lagere
overheid, met de stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (Wsw) als ‘achtervang’

Voor de eigen leningen van de gemeente wordt geen renterisico gelopen. Dat komt omdat de reeds
afgesloten leningen een rentevastperiode hebben die gelijk is aan de looptijd van de lening. Twee
leningen kennen een renteaanpassing na 10 jaar. Die aanpassing doet zich voor in 2019/2020 over een
schuldrestant van € 1,25 miljoen (2019) en € 2 miljoen (2020) .
Tot op heden zijn alleen leningen aangegaan met een lineaire aflossing, waardoor het renterisico ook
beperkt is tot het schuldrestant op het moment van renteherziening.
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Kredietrisico op verstrekte gelden:

Risicogroep Met/zonder
Hypothecaire
Zekerheid

Restantschuld
In € 1.000 op
01-01-2013

Gemeente/provincies 0
Overheidsbanken 0
Woningcorporaties(Weller) met WSW gedeeltelijk Met garantie 1.983
Semi overheidsinstellingen, ISD-BOL verbouwing hoogbouw,
verrekend met bijdrage en investering. Verrekening 1.890
Financiële instellingen(A en hoger) 0
Niet toegestane instellingen volgens treasurystatuut
Achtergestelde lening Atrium(Raadsbesluit) Zonder hyp. 845
Overige toegestane instellingen volgens treasurystatuut *)
waarvan:

Totaalbedrag 3.358

-rentedragende leningen muziekverenigingen
Verr.via
subsidie 72

-leningen aan Enexis inzake overname Essent Zonder hyp. 3.263
-leningen aan startende ondernemers Zonder hyp. 23

Van de leningen aan Weller is een bedrag van € 26.800 door de gemeente verstrekt.
De overige € 1.969.500 is aangetrokken bij een bank en doorverstrekt aan de corporatie.
Deze lening wordt in 2013 in zijn geheel afgelost.
Al deze leningen zijn ondergebracht bij de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
Daarnaast is nog een aantal geldleningen, waarvoor de gemeente garant staat, eveneens ondergebracht
bij de stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (zie Staat gewaarborgde geldleningen).

Mutaties in leningenportefeuille in duizend €(afgeronde
bedragen)

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Begroting 2013
Gemidd.
Rente

Begroting

Stand per 1 januari 2013 13.802 4,33

Nieuwe leningen 4.000 4,00

Reguliere aflossingen 3.073-

Vervroegde aflossingen - -

Renteaanpassing(oud percentage) - -

Renteaanpassing(nieuw percentage) - -

Stand per 31 december 2013 14.729 4,15
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Paragraaf 5 Bedrijfsvoering

Beleidsuitgangspunten:
Zorgen voor een zodanige inrichting van de organisatie, informatievoorziening en planning & control
cyclus, dat deze als instrumentarium een significante bijdrage leveren aan de ambities en doelstellingen
van de gemeente Brunssum, zoals deze geformuleerd zijn in deze programmabegroting

Personeel en Organisatie
We willen de komende jaren verder bouwen aan een slagvaardige, professionele en klantgerichte
organisatie. Het gemeentelijk ambitieniveau op de inhoudelijke beleidsthema’s ligt hoog. Gelijktijdig
wordt er flink bezuinigd op de apparaatskosten en andere budgetten. Daarnaast liggen nieuwe taken met
minder rijksmiddelen voor gemeenten in het verschiet. Samenwerkingsverbanden op allerlei terreinen
worden onderzocht en aangegaan. Al deze zaken impliceren veel. In ieder geval dat onze organisatie en
dus onze medewerkers in een ontwikkelingsproces zullen moeten opereren, dat vol is van snelle
politieke, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, waarbij op een innovatieve en creatieve
wijze gezocht dient te worden naar nieuwe mogelijkheden en oplossingen binnen beperkte budgettaire
kaders. Het ambtelijk apparaat staat de komende jaren derhalve voor een grote uitdaging. De vraag is
op welke wijze we die uitdaging het beste kunnen oppakken. Uw gemeenteraad heeft met het
vaststellen van de begroting 2011 dit veranderingstraject aangemerkt als een organisatie
ontwikkelingstraject. Daarbij is tevens aangegeven dat gedwongen ontslagen niet uitgesloten zijn, maar
dat er alles aan gedaan wordt in het voortraject om dat te voorkomen. Dat is ook één van de redenen dat
organisatorisch een koerswijziging is ingezet waarbij flexibilisering en professionalisering van ons
personeel centraal staat. In dit organisatie ontwikkel traject gaat het derhalve veel minder om een
nieuwe structuurindeling maar veel meer om een andere werkwijze, het anders functioneren van de
organisatie en een andere rolverdeling naar elkaar dus naar binnen toe, maar zeker ook naar buiten toe.

Inmiddels is een maatregelenpakket voorbereid, waarmee die nieuwe organisatie de komende jaren
vorm en inhoud zal krijgen. Samen met onze medewerkers, management, leiding en ondernemingsraad
wordt dit proces inhoud gegeven.

In 2013 zal specifiek aandacht krijgen:
- de strategische personeelsplanning, waarmee ingespeeld wordt op vertrek van ouderen,

doorstroom van huidig personeel, het gerichter ontwikkelen van capaciteiten en competenties
van medewerkers, herinzet van medewerkers waarvan taken/werkzaamheden vervallen a.g.v.
bijv. bezuinigingen/taakinkrimpingen, detacheringen, etc.;

- het vernieuwen van het HRM beleid, waarmee o.a. wordt ingespeeld op mogelijkheden die de
nieuwe CAO biedt;

- het flexibiliseren van het personeel;
- randvoorwaarden creëren en instrumenten aanscherpen waarmee de cyclus van presteren en

meten en leren en vooruitgang wordt bevorder;
- het verder verbeteren van de aansturing van de organisatie;
- het actualiseren van flankerend beleid zodat het organisatie ontwikkel proces voorspoedig kan

verlopen, zoals het opstellen van een sociale leidraad i.s.m. de vakbonden en de
ondernemingsraad.

Informatie en communicatie technologie (ICT)
De kwaliteit van de informatievoorziening raakt tal van aspecten van onze organisatie.
Informatievoorziening ligt aan de basis van een efficiënte bedrijfsvoering, van vraaggerichte
beleidsontwikkeling, van een zorgvuldige besluitvorming, van een excellente dienstverlening. Zeker
onze ambities op het gebied van een moderne dienstverlening bepalen in grote mate de wijze waarop
onze informatievoorziening in de toekomst gestalte dient te krijgen.
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Deze ambities zullen op termijn (2015) resulteren in een dienstverlening die zich steeds meer
ontwikkelt in de richting van 7x24 uur-concept. Het Klant Contact Centrum (KCC) fungeert daarin als
de spin in het web (zie ook paragraag 3.1.3).

Bovengenoemde ontwikkelingen maken het noodzakelijk om het huidige informatiebeleid te herijken.
Er dient voor de periode tot 2015 een nieuw informatiebeleid te komen dat als paraplu dient voor de
diverse informatievelden zoals de algemene informatievoorziening, GEO-informatievoorziening,
Documentaire Informatievoorziening, en E-dienstverlening. Rode draad voor het nieuwe
informatiebeleid is een efficiëntere bedrijfsvoering afgezet tegen een optimale gemeentelijke
dienstverlening (zowel externe – als intern) en decentralisatie van de diverse overheidstaken.

Efficiëntere bedrijfsvoering impliceert tevens dat er ook kritisch gekeken zal gaan worden naar de
huidige applicatieomgeving en de wijze hoe en waar wij onze gegevens vastleggen. Dit gaat verder dan
het werken met basisregistraties maar gaat meer de kant op dat gegevens niet alleen maar ter
beschikking staan voor de bedrijfsvoering maar ook voor tactische en strategische managementvragen.

De samenwerking met de gemeente Landgraaf en Onderbanken op het gebied van ICT-beheer heeft
geresulteerd in een gezamenlijk computercentrum met daaraan gekoppeld gezamenlijk beheer en
continuïteitsvoorzieningen. In de komende periode zal de samenwerking verder geïntensiveerd worden.
Doordat er nu een gezamenlijke basis aanwezig is v.w.b. de ICT-infrastructuur zijn er op voorhand
randvoorwaarden gecreëerd voor andere samenwerkingstrajecten tussen de genoemde gemeenten.

Deze ontwikkelingen worden gezien als een voorportaal voor een toekomstige samenwerking ICT-
beheer op Parkstad Limburg-niveau. In de loop van 2013 zal duidelijk moeten worden welke route we
gaan volgen om vanuit een intergemeentelijke samenwerking door te groeien naar een regionaal
initiatief.

Op het gebied van Informatiebeveiliging zal de beveiligingsfunctionaris BOL de activitieiten
coördineren van de maatregelen als gevolg van ons gezamenlijk beveiligingsbeleid en –plan. De
komende periode zal voornamelijk aandacht worden geschonken aan de bewustwording rondom
Informatiebeveiliging en de invoering van praktische maatregelen o.a. op het gebied van
autorisatieprocedurers, toegangscontrole en fysieke beveiliging. Uiteraard in gezamenlijkheid om
optimaal gebruik te kunnen maken van de synergievoordelen.

Planning & Control
De programmabegroting 2012 was geheel nieuw van opzet. Deze nieuwe opzet, met concrete
“prestatie”-indicatoren, maakt een betere rapportage aan de gemeenteraad mogelijk. Deze nieuwe opzet
is voortgezet in de programmabegroting 2013.

Om de informatievoorziening aan de gemeenteraad verder te verbeteren, is besloten een nieuw
instrument (“Navigus”) toe te voegen, met als doel het bekorten van de procedures rondom de
Planning & Control-rapportages. Het nieuwe instrument verduidelijkt prestatiemetingen en biedt een
betere onderbouwing van de 3 W-vragen.

De Formatiemonitor zal ook in 2013 periodiek worden gepresenteerd aan het college van B&W. Deze
rapportage blijft noodzakelijk voor bewaking van het personeelsbudget, de realisatie van de personele
taakstelling en alle relevante besluitvorming.

Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken
Het college van B&W selecteert jaarlijks een proces of product dat onderwerp wordt van een
doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek. Dat gebeurt conform de verordening ex artikel 213a
Gemeentewet.
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In deze programmabegroting wordt voorgesteld om in 2013 onderzoek de doen naar de reserves van de
gemeente Brunssum.

De uitkomsten van het onderzoek zullen uiteindelijk ter kennisname aan de gemeenteraad en de
rekenkamercommissie worden gebracht.

Interne controle
De verbijzonderde interne controle wordt uitgevoerd volgens het intern controleplan.
Dit plan bestaat uit drie onderdelen:
- De ‘interne controle’. Dit onderdeel heeft betrekking op de posten die voor de jaarrekening

moeten worden gecontroleerd en op het controleprotocol. Tevens richt de controle zich op
specifieke processen of procesonderdelen waarvoor om extra controle wordt verzocht door het
management.

- ‘Control’. Dit onderdeel omvat de ondersteuning en advisering voor alle randvoorwaardelijke
zaken die nodig zijn om de organisatie, en de mensen die er werken, goed te laten functioneren,
waaronder personeel, informatie/documentatie, financiën, automatisering/administratie en
huisvesting.

- ‘Juridisch control’. Dit onderdeel heeft betrekking op de niet-financiële rechtmatigheid.

De nadruk van interne controle ligt, net als vorig jaar, op de meest risicovolle processen mede in
overleg bepaald met de externe accountant.

Brunssum wil in de komende jaren (een deel van) de bedrijfsprocessen zodanig inrichten dat
gegevensgerichte controles bij de verantwoordelijke organisatie-onderdelen worden neergelegd. Daar
waar mogelijk, zullen de kwaliteit van processen en de gegevensgerichte controles worden getoetst en
bewaakt. Dat gebeurt in de vorm van internal audits.
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Paragraaf 6 Verbonden partijen

Wat zijn verbonden partijen?
De gemeente Brunssum neemt deel in een aantal maatschappelijke organisaties waarbij sprake is van
een financieel en bestuurlijk belang. Dit zijn de zogenaamde verbonden partijen. De verbonden partijen
voeren beleid uit voor de gemeente.

Er is sprake van een financieel belang wanneer de gemeente de middelen, die zij aan een organisatie ter
beschikking heeft gesteld, in het geval van faillissement niet terugkrijgt. Of wanneer financiële
problemen op de gemeente kunnen worden verhaald.
Er is sprake van een bestuurlijk belang als de gemeente zeggenschap heeft in een organisatie. Dat kan
door middel van een bestuurszetel, of door het uitoefenen van stemrecht als aandeelhouder.

Toezicht op verbonden partijen
Toezicht wordt in veel gevallen uitgeoefend via het bestuur. Daar heeft afvaardiging zitting uit het
college van B&W of uit de gemeenteraad. Op ambtelijk niveau vindt ondersteuning op dit toezicht
plaats via de deelname in financiële en beleidscommissies.

Daarnaast wordt van de verbonden partijen gevraagd om de vastgestelde jaarrekening/jaarverslag en de
begroting aan te bieden aan de gemeente. Deze stukken worden eerst ambtelijk getoetst en vervolgens
aan de gemeenteraad aangeboden.

Welke verbonden partijen heeft de gemeente Brunssum?
De gemeente Brunssum heeft de volgende verbonden partijen:

Gemeenschappelijke regelingen
o Parkstad Limburg (met als onderdeel GBRD Gemeenschappelijke Belasting en Registratie

Dienst)
o Brandweer Zuid-Limburg (met als onderdeel Parkstad-Limburg Veiligheidsopleidingen,

planvorming en training)
o Brandweer Parkstad Limburg
o Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid Limburg/Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en

Rampen (GHOR)
o Kredietbank Limburg (Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale Kredietverlening en

Schuldhulpverlening Limburg)
o Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg
o Regionale reinigingsdienst (Rd4)
o Intergemeentelijke sociale dienst BOL (ISD BOL)

Gemeenschappelijke Vennootschappen/Stichtingen
o Bank Nederlandse Gemeenten NV
o Enexis BV (nieuw energienetwerkbedrijf; vroeger onderdeel van Essent BV)
o Attero NV (afvalverwerking; vroegere Essent-Milieu)
o Diverse vennootschappen in verband met de afwikkeling verkoop Essent
o Industriebank Limburg NV (LIOF)
o Licom NV
o Rd4 NV
o Bodemzorg Limburg BV
o Stichting Regiobranding
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Een lijst van verbonden partijen, met daarin nadere details per instantie, is opgenomen als bijlage bij de
programmabegroting.

Nieuwe ontwikkelingen verbonden partijen

Veiligheidsregio Zuid Limburg

Op grond van de wettelijke verplichting om veiligheidsregio’s in te stellen is per 1 januari 2012 de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid Limburg in werking getreden. De Gemeenschap-
pelijke Regeling Brandweer-GHOR Zuid-Limburg is tegelijkertijd opgeheven.. Dit had geen financiële
consequenties.

Nu voor de zogenaamde restpunten (ontstaan na de regionalisering van de brandweer) een regeling is
getroffen, is per 1 mei de Gemeenschappelijke regeling Brandweer Parkstad Limburg opgeheven.
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Paragraaf 7 Grondbeleid

Beleidsuitgangspunten:
Als gevolg van de economische crisis is er landelijk en regionaal een stagnatie opgetreden in de afzet
van woningbouwlocaties en de verkoop van bedrijfsterreinen.
Dit heeft uiteraard gevolgen voor het grondbedrijf. Voor 2013 zijn alleen opbrengsten geraamd voor
verkopen in de complexen Masterplan Treebeek, Masterplan Centrum, Bouwberg, Voormalig BSV
terrein, De Kling en Dorpstraat.
De overige verkopen zijn grotendeels naar het einde van de exploitatieperioden (2014-2015) geplaatst.
Voor de exploitaties van de diverse complexen betekent dit dat de rentekosten zullen oplopen.

Beleidsvoornemens
Traditioneel vervult de lokale overheid regie op het gebied van de ruimtelijke ordening. Binnen de
gemeente Brunssum worden deze in diverse programma’s uitgevoerd. Dat moet in onze gemeente
leiden tot een groene leefomgeving, een aantrekkelijk woonklimaat, een goed voorzieningenniveau en
een sterk sociaal-economisch klimaat.
Deze gemeentelijke regierol wordt gefaciliteerd via het grondbeleid. Het grondbeleid heeft, via het
grondbedrijf, een grote invloed op de financiële positie van de gemeente.

De regiefunctie van de gemeente staat al lang onder druk. Steeds vaker begeven private en semiprivate
partijen zich op het terrein van grondexploitatie, door het verwerven van en het in bezit hebben van
grond (en daarmee dus ook van posities). De gemeente heeft daarmee haar oude monopolypositie
verloren. Daarnaast neemt in onze regio ook nog de vraag af als gevolg van de bevolkingskrimp.

De aloude rol van de gemeente staat ook om een andere reden onder druk. Het aantal
woningbouwlocatie/uitbreidingen liggend aan de rand van de stad neemt af (en daarmee ook het
zogenoemde ‘bouwen in de wei’). Tegelijkertijd staat de gemeente Brunssum in toenemende mate voor
de opgave van complexe herstructureringsprogramma’s (voorbeelden zijn het Masterplan Centrum en
Masterplan Treebeek). Bij dit soort programma’s speelt gebiedsexploitatie een steeds belangrijkere rol.
Deze accentverschuiving op de vastgoedmarkt brengt voor Brunssum in toenemende mate (financiële)
risico’s met zich mee. Dat heeft er toe geleid dat de financiële positie van het grondbedrijf sterk
is.geslonken.
De gewijzigde marktpositie, gekoppeld aan de financiële situatie van het grondbedrijf, stelt hoge eisen
aan het strategisch/tactisch denken en handelen als het gaat om het al dan niet innemen van een
gemeentelijke grondpositie of het participeren in een ruimtelijke ontwikkeling.

De Grondnota 2003 is in 2009 geactualiseerd. Deze geactualiseerde versie vormt de basis voor het
grondbeleid. Daarnaast wordt bij het uitvoeren van het grondbeleid rekening gehouden met de
mogelijkheden van de Grondexploitatiewet die medio 2008 in werking is getreden.

Beleidsuitvoering
De uitvoering van het grondbeleid is ondergebracht bij het grondbedrijf. Dit heeft tot taak om gronden
aan te kopen, bouwrijp te maken, bouwrijpe gronden te verkopen en het openbaar gebied woonrijp te
maken. Dit alles dient uiteraard te passen en verantwoord te worden binnen het gemeentelijk beleid.

In 2009 is de Grondnota geactualiseerd. De actualisatie dient uiteindelijk te leiden tot een betere
financiële positie van het grondbedrijf en tot een betere verantwoording van de ontwikkelingen die het
functioneren van het grondbedrijf raken. Hiermee beoogt de Grondnota de financiële risico’s van de
beleidsuitvoering te minimaliseren.
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Risico’s in de grondexploitatie
Als algemene risico’s in de grondexploitaties van het grondbedrijf kunnen de onderstaande aspecten
genoemd worden:

Renterisico’s: de vraag naar bouwgrond kan inzakken en renteverliezen kunnen ontstaan.
Conjuncturele risico’s: vertraging in de afzet als gevolg van een lage (of geen) economische groei.
Verwervingsrisico’s: het niet tijdig kunnen verwerven van gronden en het stijgen van

aankoopprijzen.
Ontwikkelingsrisico’s: milieuaspecten zoals bodemsanering, stortrechten, infrastructuur,

archeologie, planschade etc.
Kostenverhaal: het wellicht niet kunnen komen tot volledig kostenverhaal in geval van particuliere

exploitaties.
Indexeringen: hogere prijsstijgingen en lagere opbrengststijgingen dan voorzien in de

exploitatieberekeningen.
Maatschappelijke en politieke invloeden: politieke besluitvorming omtrent de wijze waarop

projecten worden uitgevoerd en ingevuld.
Bedrijfsmatige, dan compensabele BTW in het kader van het BTW-compensatiefonds (BCF).

In Parkstad Limburg is sprake van een afbouw van het woningbouwprogramma. Brunssum overweegt
om in de lijn van deze ‘deprogrammering’ een aantal woningbouwprojecten te schrappen. Daarbij
wordt gedacht aan de Tarciciuslocatie aan de Gregoriuslaan (40 eenheden), de GTD-locatie (44
woningen ) en de Erkens-locatie (21 woningen). Op korte termijn is duidelijk dat op deze locaties niet
gebouwd zal worden. Voor de lange termijn geldt niettemin dat voor deze locaties de woonbestemming
behouden blijft.

Brunssum spant zich in om dit soort risico’s in de planontwikkeling te ondervangen. Dat gebeurt door
het tijdig nemen van maatregelen en door een adequate budgetbewaking. Daarvoor is een periodieke
doorrekening van de financiële administratie van het grondbedrijf vereist. Bovendien wordt reeds in de
exploitatieberekeningen zoveel mogelijk rekening gehouden met de genoemde risico’s. Overigens geldt
dat waar risico’s zijn, er zich ook meevallers kunnen voordoen.

Ondanks deze maatregelen blijven er aanzienlijke (onvoorziene) risico’s met grondexploitaties
gemoeid. Dat maakt het noodzakelijk om binnen het grondbedrijf reserves op te bouwen om de
financiële gevolgen van de risico’s op te vangen.

Financiële positie Grondbedrijf
Voor negatieve grondexploitaties van lopende projecten moeten voorzieningen getroffen worden ter
grootte van het negatieve saldo – dit vereisen de comptabiliteitsvoorschriften en het BBV.
Voor deze voorzieningen kan de reserve van het grondbedrijf worden gebruikt. Het is dan ook
wenselijk dat de omvang van de reserve zodanig is, dat na doorrekening van de grondexploitaties
sprake is van een overschot op eindwaarde.
Als blijkt dat de reserve van het grondbedrijf een structureel overschot vertoont, kan dit overschot
eventueel worden ingezet voor de algemene dienst.

Vanuit het grondbedrijf worden de bovenwijkse voorzieningen gevoed. De bovenwijkse voorziening
zijn bedoeld om gemeentebrede, wijkoverschrijdende projecten mee te financieren.
Deze voorziening is in 2002 geheel ingebracht in de reserve van het grondbedrijf. Dit resulteerde in een
bovenwijkse voorziening van € 0 per 1 januari 2003. Sindsdien is deze voorziening weer aangegroeid.
De stand per 1 januari 2012 bedraagt ongeveer € 152.000.=.

Onderstaand overzicht geeft de bij de jaarrekening 2011 gecalculeerde exploitatiesaldi per 31 december
2015 weer van de diverse complexen.
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Totaal Grondexploitaties t.b.v. Begroting 2013

Boekwaarde NOG TE VERWACHTEN UITGAVEN / INKOMSTEN

t/m 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAAL

Masterplan Treebeek 344.874 -1.502.568 158.685 125.000 0 -874.009

Masterplan Centrum Alg. 371 23.021 21.404 12.688 8.449 65.933

t Ei Masterplan Centrum 0 0 0 0 0 0

t Ei Doorsteek 3.054.470 -2.423.207 -941.481 0 0 -310.219

t Ei Kerkstraat Noord 0 0 0 0 0 0

t Ei Past.Savelbergstr. 1.206 0 0 0 0 1.206

MC Entree Dorpstr 816.944 3.347 11.717 22.421 -955.234 -100.805

MC Kerkeveld 70.185 -70.714 302.468 0 0 301.939

MC Lindeplein 2.469.941 -50.463 0 0 0 2.419.478

MC Zorgplein Delta 393.903 -1.361.933 -336.022 0 0 -1.304.052

MC Woendershof 11.014 10.742 0 0 0 21.756

Totaal Masterplannen 7.162.909 -5.371.775 -783.229 160.108 -946.785 221.228

Klingelsberg/Bexdelle 0 0 0 0 0 0

Peerdendries 745.502 47.480 50.329 -687.226 0 156.085

Rode Beek 0 0 0 0 0 0

Bouwberg 1.492.555 119.553-2.418.578 0 0 -806.470

Voormalig BSV Terrein 2.562 -267.359 -325.901 0 0 -590.699

Heide / Ora et Labora 659.457 54.567 92.841 -1.273.714 0 -466.849

De Kling 395.456 31.227 -586.035 0 0 -159.351

Heugerstraat 0 0 0 0 0 0

Oeloven 641.654 45.999 48.759 -546.815 0 189.598

Vondelstraat/GTD 1.095.288 98.217 119.110 -1.127.943 0 184.673

Dorpsstraat/Hofpoel 2.999 37.180 12.411 -339.358 0 -286.768

Dorpsstraat e.o. 1.076.447 65.587 -372.545 -254.448 0 515.041

Emmaplan 1.232.971 -877.719 0 0 0 355.252

Totaal Grondbedrijf 7.344.890 -645.267-3.379.608 -4.229.504 0 -909.488

TOTAAL GRONDEXPLOITATIES 14.507.799 -6.017.041-4.162.837 -4.069.396 -946.785 -688.260
+/+ = verlies, -/- is winst

Het gecalculeerde tekort op de plannen Peerdendries, Oeloven, Vondelstraat e.o., Dorpstraat e.o. en
Parkplan Emma bedraagt per eind 2011 € 1.400.649,=. Dit bedrag is bij de jaarrekening 2011 gedekt
door de voorziening ‘tekorten toekomstige grondexploitaties’. De winsten die op andere plannen in de
toekomst hoogstwaarschijnlijk gerealiseerd zullen gaan worden, kunnen worden toegevoegd aan het
eigen vermogen van het grondbedrijf, of aan de algemene dienst.
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Paragraaf 8 Krimp

Parkstad Limburg is een krimpregio. Hoewel Brunssum binnen deze regio niet één van de koplopers is
als het gaat om bevolkingsdaling, laten bevolkingsprognoses zien dat ook Brunssum hier niet aan
ontkomt. Zo becijfert Etil voor Brunssum voor de periode 2008-2020 een bevolkingsdaling van 29.742
naar 27.510; een daling met 7,5%.

Deze daling van inwoners heeft ook gevolgen voor het woningbouwprogrammering. Omdat bij de
ontwikkeling van huishoudens een tendens zichtbaar is naar gezinsverdunning (huishoudens bestaan uit
steeds minder mensen) beperkt de daling van het aantal huishoudens zich tot ongeveer 0,9%.

Niet alleen neemt de bevolking in omvang af, ook vergrijst zij in toenemende mate. In de periode tot
2020 neemt het aantal 65+ers toe van 5.578 naar 6.460; een toename met 15,8%.

De afgelopen jaren is getracht de negatieve gevolgen van krimp te bestrijden, zoals leegstand en
toenemende verpaupering. Dat gebeurde op pro-actieve wijze, onder meer in de vorm van
herstructureringsplannen en het clusteren van voorzieningen. Ondanks deze inspanningen staat het
financieren van noodzakelijke maatregelen en voorzieningen in Brunssum onder druk. Daaraan is niet
alleen de bevolkingsdaling debet, maar ook de economische recessie. De gevolgen hiervan raken niet
alleen de gemeente, maar ook externe partijen als bijvoorbeeld onderwijs, zorg, woningcorporaties en
culturele instellingen.

De bevolkingsontwikkeling biedt echter ook kansen. Als gevolg van herstructurering van de
woningvoorraad ontstaat er meer ruimte voor groen en parkeergelegenheid in de wijken. Hierdoor
ontstaan aantrekkelijke woonmilieus die een positief effect op de leefbaarheid kunnen hebben. In de
woningbouw draait het steeds minder om kwantiteit, en steeds meer om kwaliteit. Er komt meer
aandacht voor levensloopbestendigheid en duurzaamheid. De clustering van voorziening maakt het
mogelijk dat meer in minder geïnvesteerd kan worden.

In nauw overleg met de overige gemeenten binnen de stadsregio Parkstad Limburg wordt voor de
diverse krimpgerelateerde thema’s gezamenlijk beleid voorbereid, vastgesteld en uitgevoerd. Op
projectniveau wordt over en weer kennis uitgewisseld. Er is volop samenwerking met het
maatschappelijk middenveld, met investeerders en niet in de laatste plaats met bewoners. Dit alles moet
zorgen voor voldoende draagvlak voor soms ingrijpende maatregelen.

In 2009 is de regionale herstructureringsvisie vastgesteld. Hieraan hebben alle gemeenten en
woningcorporaties in Parkstad Limburg meegewerkt. In deze herstructureringsvisie is tot op
stadsdeelniveau de opgave tot 2020 vastgesteld, de ‘transformatieopgave’. Deze transformatieopgave is
voor Brunssum vastgesteld op een onttrekking aan de woningvoorraad van 1.114 woningen. Daarnaast
zullen nog eens 1.295 woningen moeten worden vervangen of verbeterd. Deze maatregel is nodig om te
kunnen voldoen aan de toekomstige kwalitatieve woningvraag.
De transformatieopgave is een immense opdracht die zich over de totale woonomgeving uitstrekt en de
sociale structuur in de wijk in alle geledingen raakt. Zij kan alleen met financiële steun van derden,
zoals rijk en provincie, worden opgepakt. In dit kader is Brunssum in 2012 een bijdrage uit het
regionale transformatiefonds in het vooruitzicht gesteld van € 6,05 mln.

Eind 2012/begin 2013 zal de regionale woonvisie worden geactualiseerd, waarbij ook de
transformatieopgave zo nodig zal worden bijgesteld.

Brunssum heeft de ambitie zich verder te ontwikkelen van ‘woongemeente’ naar ‘leefgemeente’.
Daarbij zet onze gemeente in op nieuwe ontwikkelingen aan de Oostflank, op het versterken van het
Centrum en op het verbeteren van de diverse wijken.
Voor het Centrum zijn de beleidsambities gericht op het versterken van het winkelgebied het ‘Ei’, en
het versterken van horeca en cultuur op het Lindeplein. Verder wordt gestreefd naar een concentratie en
opwaardering van maatschappelijke en commerciële voorzieningen in de wijken.
Speciale aandacht is er voor zorg en gezondheid (Zorgplein). Immers, door de vergrijzing zal er meer
behoefte aan zorg komen. Ingrijpende ontwikkelingen doen zich overigens niet alleen voor aan de
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vraagzijde, maar ook aan de aanbodzijde. Niet alleen de zorgvraag neemt toe, de beroepsbevolking
neemt af, ook voor de zorgsector. Dat kan leiden tot fricties op de arbeidsmarkt.

En bij al die noodzakelijke maatregelen verdient het behoud en herstel van de sociale cohesie in de
wijken en buurten blijvende aandacht.

In de algemene uitkering is met ingang van 2011 een nieuwe maatstaf bevolkingskrimp ingevoerd. De
uitkering hiervan is afhankelijk van de daling van het aantal inwoners tussen het uitkeringsjaar en het
aantal 7 jaar geleden. Indien deze daling meer dan meer 1% is komt de gemeente in aanmerking voor
deze uitkering.
De krimpuitkering voor 2011 is nihil omdat de bevolkingskrimp ten opzichte van het peiljaar 2004
minder dan 1% was. Voor 2012 is de uitkering € 84.000, voor 2013 € 68.000, voor 2014 € 92.000 en
voor 2015 € 185.000. Bij de bezuinigingsvoorstellen 2011 die aan de gemeenteraad zijn voorgelegd, is
deze uitkering ingezet als algemeen dekkingsmiddel.
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Paragraaf 9 Bezuinigingen

In de programmabegroting 2011 is de strategische koers vastgelegd waarlangs bezuinigd gaat worden.

Met het oog hierop zijn negen uitgangspunten gekozen, t.w.:
1. Geen nieuw beleid meer tenzij.
2. Fasering en herbezinning van projecten.
3. Beperken open einde regeling.
4. Meer toerekenen van de kosten van de genieter van diensten.
5. Bouwen aan een slagvaardige, creatieve, professionele en klantgerichte organisatie.
6. Personele voorzieningen bijstellen.
7. Intensivering samenwerking.
8. Nieuwe dienstverlening.
9. Buurtbeheersbedrijf ontwikkelen.

Op basis hiervan zijn door het college voorstellen ontwikkeld, die vervolgens door de raad
geaccordeerd zijn. Deze bezuinigingsvoorstellen zijn vastgelegd in sjablonen, waarin de
collegevoorstellen aangeduid zijn met “Ruimte Creatie College” (RCC) en de voorstellen van de raad
als “Ruimte Creatie Raad”(RCR)

De gemeenteraad wordt voortschrijdend op de hoogte gehouden van de realisering van de
bezuinigingen over de periode 2011-2014; hierover wordt op de reguliere momenten in de P&C cyclus
gerapporteerd. Over het begrotingsjaar 2012 zal in de tweede programmarapportage een doorkijk
worden gegeven.

Bezuinigen is geen statisch verhaal, maar zal door de dynamiek van zowel interne- als externe
invloeden positief of negatief beïnvloed worden; vandaar ook de voortschrijdende rapportages aan de
raad.

Bovenop deze “oude” bezuinigingen c.q. in plaats van een aantal niet te realiseren taakstellingen zijn
een aantal nieuwe bezuinigingsmaatregelen in deze begroting opgenomen. Zie hiervoor het overzicht in
paragraaf 1.3. Deze nieuwe bezuinigingsmaatregelen zullen in de huidige bezuinigingsmonitor
worden geïntegreerd.
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Bijlagen
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Bijlage 1. Meerjarenraming 2014 – 2016
Cat. Omschrijving Begroting Raming Raming Raming Cat. Omschrijving Begroting Raming Raming Raming

Bedragen in euro's 2013 1) 2014 2015 2016 Bedragen in euro's 2013 1) 2014 2015 2016

0.0 Niet in te delen uitgaven: 117 -39 -104 -104 0.0 Niet in te delen inkomsten:
Onvoorzien 1% van Algemene Uitkering 0 0 0 0 Te ontvangen AAW/WAO-uitkeringen 30 30 30 30

1.0 Salarissen en sociale lasten 13.927 13.863 14.126 14.396 2.0 Rente 3.517 3.517 3.517 3.517
Dividend 586 596 596 596

2.0 Rente en afschrijvingen 3.205 3.205 3.205 3.205
Afschrijvingen 3.196 3.253 3.102 3.102

3.0 Vergoedingen voor personeel 47 47 47 47
3.0 Personeel van derden 431 431 431 431

3.2 Huren en pachten 3.723 3.600 3.476 3.352
3.1 Energiekosten 762 762 762 762

3.3 Duurzame goederen 50 50 50 50
3.3 Duurzame goederen (incl. grondbedrijf) 155 205 205 205

3.4 Overige goederen en diensten 2.452 2.548 2.606 2.664
3.4 Betaalde belastingen 284 284 284 284 Afvalstoffenheffing 3.661 3.743 3.745 3.829

3.4 Overige goederen en diensten 15.759 15.738 15.464 15.464 4.0 OZB gebruikers niet-woningen 516 528 540 552
OZB eigenaren won. + niet-woningen 3.823 3.909 3.997 4.087

4.1 Overdrachten aan het Rijk 154 154 154 154 Toeristenbelasting 22 22 23 23
Rioolrechten 3.660 3.742 3.827 3.913

4.2 Overige inkomensoverdrachten 45.204 44.499 44.509 44.822 Hondenbelasting 263 269 275 281
Reclamebelasting 36 36 37 37

4.3 Overige vermogensoverdrachten 256 256 256 256 4.1 Alg.Uitkering (incl.inflatie) 30.697 31.100 30.941 31.505
Overdrachten van het Rijk (overige) 28.904 28.904 28.904 28.904

5.0 Kredietverl./deelnemingen 0 0 0 0
4.2 Overige inkomensoverdrachten 1.042 1.042 1.042 1.042

6.0 Reserveringen 2.828 3.669 3.853 4.283
Stortingen in voorzieningen 929 929 929 929 4.3 Overige vermogensoverdrachten 78 78 78 78

0.0 Ruimte voor nieuw beleid 0 0 0 0 6.0 Reserveringen 3.413 2.759 2.759 2.993
(negatief is een tekort) Voorzieningen 687 689 686 689

Totaal 87.207 87.209 87.176 88.189 Totaal 87.207 87.209 87.176 88.189

Inflatiepercentage 0,00% 0,00% 0,00% Procentuele verhoging inkomsten 2,25% 2,25% 2,25%
Stijging salarissen (exclusief incidenteel) 1,25% 1,25% 1,25%
Idem incidenteel (periodieke verhogingen ed) 0,50% 0,50% 0,50%

1) gebaseerd op primitieve begroting 2013
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Bijlage 2. Overzicht van Baten en Lasten 2013
(met afzonderlijke winstbestemming)

Pro- Omschrijving Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten

gram Begroting Begroting Begroting Begroting

ma 2012 1) 2013 1) 2012 1) 2013 1)

2) 2)

1 Bestuurlijke Pijler 10.473 10.599 728 886

2 Sociale Pijler 42.725 41.632 30.282 29.178

3 Ruimtelijk Pijler 16.223 15.447 10.361 9.981

4 Economische Pijler 1.044 701 894 671

5 Maatschappelijke Pijler 14.940 14.263 1.989 1.718

6 Algemene Middelen 1.970 1.738 42.888 41.360

Totaal lasten en baten van de programma's 87.376 84.379 87.143 83.795

Resultaat voor bestemming (inkomsten -/- uitgaven) (voordelig) -233 -584

ProgrammaResultaatbestemming

1 Reservering t.b.v. Verkiezingen 28 28 0 0

2 Onttrekking aan reserve WVG i.v.m. toegenomen kapitaallasten 0 0 122 131

2 Toevoeging aan Schommelfonds WWB 123 31 0 0

2 Toevoeging aan Reserve Bijzondere Bijstand 125 0 0 0

3 Onttrekking aan reserve Parkeerplaatsen BSV/Limburgia 0 0 3 3

3 Onttrekking aan Reserve aanleg rotonden Emmaweg 0 0 54 51

3 Onttrekking aan de reserve groene erfafscheidingen 0 0 3 0

3 Toevoeging aan de herstructureringsreserve 73 73 0 0

4 Toevoeging aan Egalisatiereserve economische ontwikkelingen 14 14 0 0

4 Onttrekking aan de reserve Pompgebouwen Schutterspark 0 0 47 43

5 Onttrekking aan reserve Acc. BSV/Limburgia 0 0 49 48

5 Onttrekking aan res. acc.Langeberg 0 0 150 147

5 Onttrekking aan res. Acc. TTV Brunssum 0 0 17 17

5 Onttrekking aan reserve Accommodatie De Leeuw 0 0 25 24

5 Onttrekking aan reserve Accommodatie Robin Hood 0 0 15 15

5 Onttrekking aan reserve All Weatherbanen LTCB 0 0 8 8

5 Reservering t.b.v. representatie Parade 0 11 0 0

5 Onttrekking aan reserve representatie Parade 0 0 34 0

5 Reservering t.b.v. subsidie Parade 0 67 0 0

5 Onttrekking aan de reserve inzake Parade 0 0 180 0

5 Toevoeging aan egalisatiereserve speeltoestellen 13 13 0 0

5 Onttrekking aan reserve huisvesting scouting Willibrordus 0 0 20 20

5 Toevoeging aan reserve Revitalisering Landgraaf 8 8 0 0

5 Toevoeging aan reserve Bomenfonds 25 25 0 0

5 Reservering t.b.v. decentralisatie Onderwijs 622 675 0 0

5 Onttrekking aan reserve NASB 0 0 83 84

5 Reservering t.b.v. de BMV Bronsheim 11 11 0 0

5 Onttrekking aan reserve Brede School Langeberg Zuid 0 0 208 208

5 Onttrekking aan reserve Brede School Treebeek 0 0 47 47

5 Onttrekking aan Reserve decentralisatie Onderwijs (Brede School Treebeek) 0 0 340 340

5 Onttrekking aan Reserve decentralisatie Onderwijs (Brede School Centrum) 0 0 673 673

5 Onttrekking aan reserve Brede School Centrum/Peuterspeelzaal 0 0 51 51

5 Onttrekking aan reserve Gemeenschapshuis Klaver - 4 0 0 6 5

6 Toevoeging rente aan reserves AR en Bestemming 1.149 1.215 0 0

6 Toevoeging aan reserve kosten voormalig personeel 0 0 0 0

6 Onttrekking aan reserve Gemeentewinkel 0 0 247 236

6 Onttrekking aan reserve Renovatie Hoogbouw 0 0 341 330

6 Toevoeging overschot in Algemene Reserve / Schommelfonds 620 626 0 0

6 Onttrekking aan reserve kosten voormalig personeel 0 31 0 0

Onttrekking aan reserve kosten voormalig personeel 0 0 132 88

Onttrekking aan AR ter dekking incidenteel tekort 0 0 189 189

6 Onttrekking aan AR ter dekking incidenteel tekort 2013 0 0 0 654

Totaal lasten en baten van de programma's 90.188 87.207 90.188 87.207

Ruimte voor nieuw beleid 0 0

Resultaat na bestemming (inkomsten -/- uitgaven) 0 0

1) De hier vermelde bedragen zijn exclusief stortingen en onttrekkingen aan reserves die invloed hebben op de resultaatbestemming.

De egalisatiereserves (bv afvalverwerking, rioolbeheer) en reserves inzake bedrijfsmatige activiteiten hebben geen invloed op het resultaat.

2) Dit betreft de primitieve begrotingscijfers 2013 (dus exclusief de 0-de begrotingswijziging
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Bijlage 3. Overzicht van Incidentele baten en lasten

programma 2013 2014 2015 2016

baten:
nvt - - - -

totaal incidentele baten - - - -

lasten:
Eenmalige verlaging onderhoud MIP (groen en grijs) 3 150.000-
Lagere storting onderhoudsfonds gemeentelijke

gebouwen 2 150.000- - - -

totaal incidentele lasten 300.000- - - -

per saldo 300.000 - - -

NB In de primitieve begroting 2013 zijn geen incidentele baten en lasten opgenomen.
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Bijlage 4. Overzicht verbonden partijen



Bijlage Verbonden Partijen Begroting 2013

Naam verbonden partij vestigings- Oprichtingsdatum Doelstelling/bestuurlijk belang Aantal leden/ Eigen vermogen Eigen vermogen Vreemd Vreemd Financiële Financiële bijdrage/ opbrengst

plaats c.q. datum besluit vertegenwoor- vermogen vermogen resultaat

digers 01-01-11 31-12-11 01-01-11 31-12-11 2011
Heerlen € 18.940.000 € 19.233.000 € 38.258.000 € 30.831.000 € 369.000 Bijdrage 2013 € 882.000

GBRD Gemeenschappelijke

Belasting en Registratie Dienst

(onderdeel van Parkstad Limburg

Landgraaf Ingangsdatum 1-1-2007, Raadsbesluit

2006/153, Raadsvergadering 12

december 2006

Het heffen en invorderen van

gemeentelijke belastingen

2 0

onderdeel van

Parkstad € 0,00

onderdeel van

Parkstad

Bijdrage 2013 € 746.000

Parkstad-Limburg Veiligheids-

opleidingen, planvorming en

training

Heerlen Onderdeel van de Veiligheidsregio

Zuid Limburg

Zorgdragen voor opleiding en training

en ondersteuning bij planvorming.

Via

Veiligheidsregio

ZL

Bijdrage: geen loopt via Brandweer

Parkstad Limburg

Bank Nederlandse Gemeenten NV Den Haag Raadsbesluit , 23-5-1989 € 2.259 mln € 1.897 mln € 116.274 mln € 134.563 mln € 256 mln Ontvangen dividend over 2011

€ 99.656,70 Begroot 2013 €109.000

Enexis BV Zwolle Energienetwerkbedrijf (voorheen onderdeel

van Essent BV)

Beheer energienetwerk. 2963,9 mln 3130,9 mln 2947,6 mln 3188,5 mln 229,4 mln Ontvangen dividend over 2011 € 235.657,23

Attero Holding NV Arnhem Opgericht 17 maart 2009 (voorheen Essent

milieu)

Zorgdragen voor een efficiënte en

milieutechnisch verantwoorde

verwerking en verwijdering van

afvalstromen op provinciaal nivo.

€ 247.073.000 € 261.228.000 € 592.352.000,00 € 557.864.000,00 € 22.700.000 Ontvangen dividend over 2011 € 16.852,95

Diverse vennootschappen i.v.m.

afwikkeling verkoop Essent

september 2009 Afwikkeling verkoop Essent BV

Bodemzorg Limburg BV Maastricht

Airport (Beek)

Opgericht in december 1997 Nazorg van 7 voormalige stortlocaties

in Limburg

1 € 220.304 € 11.805- € 18.218.348 € 18.502.627 € 232.109- € 0,25 per inwoner per jaar

GGD Zuid - Limburg Geleen € 7.997.254 € 19.699.081 Bijdrage 2013 € 421.000

Bijdrage GHOR 2013 €48.000

Industriebank Limburg BV Maastricht datum oprichting 12-04-1935, € 100.587.716 € 100.829.005 € 62.004.316 € 65.756.313 € 241.289

(LIOF) wijziging statuten 31-12-1990

Kredietbank Limburg

(Gemeenschappelijke Regeling voor

Sociale Kredietverlening en

Schuldhulpverlening Limburg)

Heerlen Raadsbesluit 3 februari 2004 Gemeenteblad

2004 nr. 12, Jaarlijk wordt er een

dienstverleningsovereenkomst afgesloten

Het op een verantwoorde wijze

voorzien in de behoefte aan krediet,

voor zover passend binnen de kaders

van Sociale Kredietverlening en

integrale hulp te verlenen aan burgers

die door hun schuldenlast in problemen

zijn geraakt of dreigen te geraken.

1 DB, 1 AB € 1.567.556- € 269.151- € 15.062.071 € 13.393.350 € 653.373 Bijdrage 2011 € 238.785,-

€ 556.082€ 7.601.022 € 20.600.875

€ 39.884.771 Bijdrage 2013 € 1.435.000€ 2.254.226 € 3.705.809 € 47.319.293

1 AB

Veiligheidsregio Zuid- Limburg Ingangsdatum 1-1-2012. AB besluit 9

december 2011. Raadsbesluit 6

december 2011/82 . GR Brandweer-

Ghor

Efficiënte en kwalitatief hoogwaardige

organisatie van de brandweerzorg,

geneeskundige hulpverlening,

rampenbestrijding en crisisbeheersing

onder één regionale bestuurlijke regie

AB 1Maastricht

Parkstad Limburg Raadsbesluit 23 februari 1999, WGR-

plus m.i.v. 2006

Het op basis van de regionale agenda

een bijdrage leveren aan de

evenwichtige ontwikkeling van het

samenwerkingsgebied

AB 4

De BNG is de bank van en voor

overheden en instellingen voor het

maatschappelijk belang. Met

gespecialiseerde dienstverlening draagt

de BNG bij aan zo laag mogelijke

kosten van maatschappelijke

voorzieningen voor de burger.

1

Geen bijdrage.De vennootschap heeft ten doel een

bijdrage te leveren aan de sociaal

economische structuur en de

werkgelegenheid in de provincie

Limburg

1

Per 1 januari 2006 zijn de GGD 'en en de

GHOR in Zuid-Limburg samengegaan in de

GGD Zuid Limburg

Het uitvoeren van preventieve

gezondheidszorg t.b.v. 18 gemeenten

in Zuid Limburg.



Bijlage Verbonden Partijen Begroting 2013

Naam verbonden partij vestigings- Oprichtingsdatum Doelstelling/bestuurlijk belang Aantal leden/ Eigen vermogen Eigen vermogen Vreemd Vreemd Financiële Financiële bijdrage/ opbrengst

plaats c.q. datum besluit vertegenwoor- vermogen vermogen resultaat

digers 01-01-11 31-12-11 01-01-11 31-12-11 2011
Gemeenschappelijke Regeling

Reinigingsdiensten (RD4)

Heerlen gemeenteblad 1997 nr. 193, 07-10-1997

samenwerkingsovereenkomst/wijziging

statuten 26-04-2000

Het gescheiden inzamelen van

huishoudelijk afval, beheer en

exploitatie van milieuparken, beheer en

exploitatie van straatvoorzieningen ten

behoeve van de samenwerkende

gemeenten

1 AB € 2.257.325 € 2.238.068 € 33.002.254 € 31.380.092 € 850.146 Bijdrage 2013 € 2.222.000

NV Reinigingsdiensten Rd4 Heerlen nv is opgericht op 14 januari 1998. Het op doelmatige, milieu- hygiënisch

verantwoorde en marktconforme

inzameling en verwerking van

voornamelijk bedrijfsafvalstoffen en het

adviseren op het gebied van

milieubeleid

1 € 507.464 € 507.464 € 873.780 € 1.073.282 € 187.554 Ontvangen netto dividend over het jaar 2011

ad € 27.382 Begroting 2013 € 30.000

Heerlen 31-1-1996, laatste wijziging € 2.121.000,00- € 4.154.000,00- 26.567.000€ 27.366.000€ € 185.000 Bijdrage 2013 € 934,000

27-10-1997 (i.v.m. statutenwijziging)

Heerlen wijziging gemeenschappelijke regeling nr.

02/04533,
€ 2.962.000 € 8.000- € 1.336.000 € 5.729.000 € 1.242.000- Bijdrage Sociaal plan 2011 € 44.000 en

Schapslasten 2013 € 0

3-9-2002

Stichting regiobranding Maastricht Oprichtingsdatum 1 september 2008 De regio Zuid-Limburg promoten . € 1.403.333 € 898.260 - - € 0,00 Bijdrage 2011 € 1- per inwoner

ISD BOL Intergemeentelijke

Sociale Dienst Brunssum

Onderbanken Landgraaf

Brunssum Ingangsdatum 1-1-2007

Gemeenschappelijke regeling,

Raadsbesluit 2006/139

Raadsvergadering 12 december 2006

De dienst heeft als doel het binnen de

geformuleerde missie en visie, op

bedrijfsmatige wijze (doen) uitvoeren

van taken van de deelnemende

gemeenten op de terreinen van de

WWB ca.

3 AB € 0,00 € 0,00 € 7.086.623 € 6.463.964 - Bijdrage 2011 € 2.506.000

Werkvoorziening-schap Oostelijk

Zuid Limburg
Het uitvoeren van taken m.b.t de

Wet Sociale Werkzoorziening voor

de 11 deelnemende gemeenten

1 AB

Licom NV De zorg voor het bieden van passend

werk aan de door het

werkvoorzieningschap OZL(schap)

aangewezen personen.

1
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Bijlage 5 Overzicht Producten per programma

Toelichting op “Overzicht producten per programma”
Hier zijn de uitgaven en inkomsten (in totalen) van de producten per programma weergegeven.



Bijlage 5: Overzicht producten per programma

Product- Product Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten

nr. omschrijving Begroting Begroting Begroting Begroting

2012 2013 2012 2013

001001 Burgemeester en wethouders 873.163 819.366 2.798 2.798

001002 Raad 299.943 297.614 0 0

002002 Bestuursondersteuning Algemeen 2.409.374 2.402.903 0 0

002003 Bestuursondersteuning Beleidsplan / Begroting 161.857 149.728 0 0

002004 Bestuursondersteuning Marap / Burapportage 185.876 159.286 0 0

002005 Bestuursondersteuning Jaarrekening 170.164 189.942 0 0

002006 Bestuursondersteuning Managementteam 84.587 81.022 0 0

002008 Bestuursondersteuning Klachtenregeling Burgers 18.529 19.017 0 0

002013 Bestuursondersteuning Project Nieuwe Dienstverlening 50.214 34.268 0 0

002016 Bestuursondersteuning "Secretariële ondersteuning College" 269.060 280.636 0 0

002019 Bestuursondersteuning "Projecten" 378.501 387.720 130.989 248.989

002020 Bestuursondersteuning "Wijkmanagement" 249.778 247.753 0 0

002021 Bestuursondersteuning "Strategie Beleid" 252.718 363.360 0 0

002026 Bestuursondersteuning "BHV" 0 0 0 0

002400 Externe Voorlichting 94.331 110.700 0 0

002410 Interne communicatie 62.578 65.250 0 0

002420 Stadskrant 102.364 103.816 0 0

002430 Communicatieadviezen 7.842 8.191 0 0

003150 Verkiezingen 9.980 17.378 0 0

006001 Raadsvergaderingen 143.189 167.425 0 0

006002 Presidium 8.998 9.231 0 0

006003 Commissies 51.912 53.255 0 0

006004 Afstemming burgemeester /secretaris /organisatie 11.075 11.361 0 0

006005 Beleidsadvisering Raad 55.373 56.805 0 0

006006 Ondersteuning Raadsleden 55.287 51.182 0 0

006007 Secretariaatswerkzaamheden 3.461 3.550 0 0

006008 RIS (vervallen m.i.v 2013) nu onderdeel van 006001 26.369 0 0 0

006010 Rekenkamer en externe accountant 66.692 63.710 0 0

611030 Projecten sociale vernieuwing 11.624 11.624 0 0

611031 Wijkteam Centrum 8.425 8.410 0 0

611032 Wijkteam Noord 8.425 8.410 0 0

611033 Wijkteam West 8.425 8.410 0 0

611034 Wijkteam Zuid 8.425 8.410 0 0

611035 Wijkteam Oost 8.425 8.410 0 0

611036 Wijkteams Algemeen 0 0 0 0

611037 Wijkpost-Noord 12.000 12.000 0 0

611039 Opstartksn Buurtbeh. 0 0 0 0

630110 Buurtverenigingen 2.723 2.723 0 0

120000 Brandweerbeleid / Account Brandweer 1.575.995 1.506.197 0 0

120100 Rampenbestrijding 116.432 109.091 0 0

120110 Beleid rampenbestrijding (vervallen m.i.v. 2013) nu onderdeel van 120100 5.421 0 0 0

140000 APV (vergunningen e.d.) 82.157 80.491 7.919 7.919

140120 Criminaliteitspreventie 96.419 280.551 0 0

140150 Toezicht & Handhaving Openbare ruimte 9.991 45.954 130.000 160.000

140200 Integrale Veiligheid 284.005 258.835 0 0

140300 Openbare orde en veiligheidsbeleid 66.999 91.234 0 0

822020 Gebruiksvergunningen en brandpreventie (vervallen m.i.v. 2013) nu onderdeel van 822031 19.240 0 0 0

003110 GBA 355.622 340.022 0 0

003120 Baliewerkzaamheden 414.984 419.585 0 0

003130 Burgerlijke stand 219.513 210.830 0 0



Bijlage 5: Overzicht producten per programma

Product- Product Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten

nr. omschrijving Begroting Begroting Begroting Begroting

2012 2013 2012 2013

003140 Naturalisaties 15.978 15.692 7.919 7.919

004000 Secretarieleges BBS 150.958 150.958 448.728 458.728

005001 Regionale intergemeentelijke samenwerking 888.045 867.149 0 0

980100 Toevoeging aan egalisatiereserve verkiezingen 28.381 28.381 0 0
Totaal programma 1 10.501.827 10.627.836 728.353 886.353

610010 WWB Inkomensdeel/Account ISD BOL 16.115.331 14.780.411 11.857.300 10.957.300

611001 WWB Werkdeel/Account ISD BOL(op grond IV3 in 2010 gedeeltelijk naar 623000) 98.142 97.907 0 0

614000 Kwijtschelding 265.500 265.500 265.500 140.500

614100 Armoedebeleid 77.299 76.618 0 0

611010 WSW / Account WOZL 13.708.131 14.159.229 13.593.335 13.593.335

622000 WMO - Voorzieningen hulp bij het huishouden 6.034.534 6.086.421 750.000 750.000

622010 WMO-beleid 98.393 102.087 0 0

622030 Informatie, advies en cliëntondersteuning 9.508 9.376 0 0

622040 Voorzieningen mensen met een beperking 143.829 72.254 0 0

623000 Educatie en Reïntegratie 3.740.153 3.740.004 3.729.477 3.729.477

652000 WMO - Voorzieningen wonen en vervoer 2.215.423 1.993.913 86.592 0

652520 Gehandicapten Parkeerkaart 30.578 62.113 0 7.500

610070 Schuldhulpverlening / Account KBL 188.409 185.672 0 0

980206 Toevoeging aan Schommelfonds WWB 123.000 30.750 0 0

980206 Toevoeging aan Reserve Bijzondere Bijstand 125.000 0 0 0

980206 Onttrekking aan reserve WVG i.v.m. toegenomen kapitaallasten 0 0 122.178 131.343
Totaal programma 2 42.973.230 41.662.255 30.404.382 29.309.455

810000 Structuurplanning 31.360 27.964 0 0

810010 RO-advies 165.085 128.748 7.496 7.665

810020 Plan/Vrijstellingsmechanismen 75.197 73.176 0 0

810040 Bestemmingsplannen 64.639 62.807 0 0

810050 Planschade en kostenverhaal 10.175 8.225 0 0

810060 Ruimtelijke Kwaliteitszorg 13.929 29.387 0 0

810070 RO-advies (vervallen m.i.v. 2013) 2012 alleen intern uren 77.817 0 0 0

820001 Kosten B.W.S. Algem (vervallen m.i.v. 2013) 212.522 0 158.452 0

820002 B.W.S.Budget Sociale (vervallen m.i.v. 2013) 0 0 68.478 0

820032 Woonwagenzorg alg (vervallen m.i.v 2013) 5.287 0 6.709 0

820040 Volkshuisvesting Alg 53.463 373.370 0 178.020

820042 Kapitaallasten / Overige kosten (vervallen m.i.v. 2013) nu onderdeel van 820040 161.463 0 0 0

820050 Informatieverstrekking huurtoeslag / zorgtoeslag 5.502 12.493 0 0

821110 Stedelijke vernieuwing algemeen 53.463 59.628 0 0

822000 Ruimtelijke kwaliteitszorg 59.957 65.495 710 726

822031 Omgevingsvergunning bouw- en sloop 576.306 580.968 0 0

822035 Bouwtekeningen 12.838 12.493 0 0

822038 Subs groene erfafscheidingen (vervallen bij 1e marap 2012) 4.000 0 0 0

822050 Toezicht en handhaving bouwen en ruimtelijke ordening 325.666 374.195 6.139 6.277

823000 Leges bouwvergunningen 0 0 369.537 357.852

210000 MIP-wegen 1.800.814 1.740.249 54.373 54.373

210030 Onderhoud wegen 781.266 755.737 124 127

210032 Overige kosten wegen 50.199 108.112 86.234 78.416

210033 Opritten 5.539 16.521 9.111 9.316

210040 Onkruidbestrijding verhardingen 68.969 68.954 34.485 34.477

210050 Straatreiniging 487.770 439.245 407.400 515.981

210051 Bladreiniging 24.029 76.736 0 0

210052 Hondenpoepbestrijding 0 65.687 0 0



Bijlage 5: Overzicht producten per programma

Product- Product Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten

nr. omschrijving Begroting Begroting Begroting Begroting

2012 2013 2012 2013

210060 Gladheidsbestrijding 138.351 144.952 0 0

210070 Onderhoud straatmeubilair 113.196 102.347 0 0

210100 Bouw- en woonrijp maken 53.271 51.395 88.667 88.667

211000 Borden / markeringen 142.072 119.149 0 0

211002 Verkeerszuilen/Verke 51.104 43.643 0 0

211004 Kap.last. Straatverlichting 172.274 166.559 0 0

211005 Openb Straatv MIP-RO 373.773 380.109 0 0

211007 Kosten Herstel Schade 3.890 3.890 4.997 5.109

211010 Verkeerscoördinatie 347.654 338.771 1.771 8.811

211030 Verkeers- en vervoersbeleid 33.362 28.786 0 0

214000 Kapitaallasten over.kosten Parkeren 45.007 43.441 0 0

330040 Coördinatie Telecommunicatie 5.551 5.873 8.496 8.687

560200 Groencoördinatie 210.877 150.249 1.303 1.332

560201 Bosbeheer 0 0 0 0

560202 10.000 Bomenplan (vervallen m.i.v. 2011) 0 0 0 0

560210 Groen- en natuurbeleid 31.944 8.225 11.619 11.880

560245 Onderh Gereeds-Mach 111.471 110.871 0 0

560252 Plantsoenen 1.671.531 1.306.323 0 0

560253 Vijverp/Edenp/Emmap 56.895 52.925 0 0

560255 Kerstbomen 21.676 33.888 0 0

560257 San Reconstr Bomenbs 141.617 178.889 0 0

560261 Onderhoud Wegbermen 53.946 53.931 0 0

560264 Kap.lsn. Plantsoenen 17.306 34.698 0 0

560230 Kapvergunningen 34.847 33.911 0 0

560300 Verkoop groenstroken 9.346 4.508 50.000 50.000

721010 Overige kosten huisvuil 3.200.449 3.179.855 0 0

722000 MIP - Riolering 2.858.702 2.823.296 0 0

722021 Onderhoud Riolering 356.081 313.667 0 0

722022 Riool inspecties 25.000 25.000 0 0

722023 Kapitll-Overige Kost 330.934 330.934 368.457 332.973

722025 Aand. Rein Riolering 290.385 292.467 0 0

722026 Bijdr Hrl.Caumerbeek 2.795 2.795 0 0

722027 Rioolaansluitingen 15.297 26.248 22.689 22.689

722030 Rioolreiniging 53.401 82.704 0 0

723000 Toezicht en handhaving milieubeheer 379.634 340.576 0 0

723010 Milieubeleid 115.238 115.261 0 0

723030 Bodem, Geluid & Lucht 43.283 42.208 0 0

723050 Vergunningverlening 129.669 126.436 0 0

725000 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenhefing 0 0 3.667.449 3.660.855

726000 Baten rioolrechten 0 0 3.660.119 3.660.119

723060 Ongediertebestrijding 53.779 9.681 0 0

723070 Kadaverdepot 2.550 2.550 0 0

724000 Wet op de Lijkbezorging 11.902 11.783 0 0

724040 Openbare begraafplaats 231.934 164.267 0 0

732000 Baten Begrafenisrechten 0 0 183.226 183.226

820100 Informatiemanagement/applicatiebeheer Vastgoed Backoffice 366.544 278.608 0 0

830002 Admksn Grondexpl 285.157 157.135 0 0

830003 Algemene Posten O.A. 0 0 347.897 219.614

830004 Alg.Kosten Grondexp 864.452 613.174 801.712 550.695

830009 Expl. Erfpachtgrond 5.000 5.000 5.000 5.000



Bijlage 5: Overzicht producten per programma

Product- Product Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten

nr. omschrijving Begroting Begroting Begroting Begroting

2012 2013 2012 2013

980302 Onttrekking aan reserve Parkeerplaatsen BSV/Limburgia 0 0 3.333 3.253

980302 Onttrekking aan reserve aanleg rotonden Emmaweg 0 0 54.460 50.830

980308 Toevoeging aan de herstructureringsreserve 73.000 73.000 0 0

980308 Onttrekking aan de reserve groene erfafscheidingen 0 0 2.698 0
Totaal programma 3 18.663.402 17.494.168 10.493.141 10.106.970

310000 Economische activiteiten 25.271 36.295 0 0

310010 Economisch beleid 118.400 100.464 841 1.674

310020 Arbeidsmarkt management 18.849 4.112 0 0

530040 Golfbaan 205.335 202.153 151.157 151.157

560020 Toerisme- en Recreatiebeleid 45.556 32.835 0 0

560050 Beheer Schutterspark/golfcomplex 20.741 99.323 17.994 19.325

560051 Schuttersp Speeltuin 0 0 0 0

560052 Schuttersp Kinderbrd 24.462 9.697 30.184 3.000

560053 Schuttersp Roeivijvr 0 250 0 1.585

560054 Industrielle Folgelandschaft 18.772 0 0 0

560056 Schuttershuske 1.600 3.025 6.167 0

560057 Opwaard.Schuttersp. 46.667 47.125 0 0

310030 Bijzondere wetten (Drank- en horecawet) 50.911 49.558 5.961 6.095

310101 Kosten Markt 31.168 40.868 0 0

310102 Kosten Marktmeester (vervalen m.i.v. 2013) nu onderdeel van 310101 19.982 0 0 0

311000 Baten Marktgelden 0 0 32.744 32.744

330030 Deelneming in Nutsbedrijven 120.849 68.932 482.228 446.660

980403 Toevoeging aan egelisatierex. economische ontwikkeling 14.454 14.454 0 0

980405 Onttrekking aan de reserve Pompgebouwen Schutterspark 0 0 46.667 43.324
Totaal programma 4 763.017 709.091 773.943 705.564

530011 Tennispark L.T.C.B. / ATIVU 83.350 87.577 26.385 28.798

530016 Tennispark ATIVU (vervallen) nu onderdeel van 530011 4.804 0 0 0

530101 Sporthal Brunnahal 75.773 75.758 23.937 26.127

530102 Sporthal Rumpen 285.055 284.847 90.436 112.594

530103 Sporthal Rumpen Kantine (vervallen) nu onderdeel van 530102 0 0 12.703 0

530104 Sporthallen Algemeen 30.263 30.263 0 0

530111 Gymzl Brunssum-Noord 64.362 64.338 24.004 26.199

530112 Gymz Terborchstraat 26.568 26.544 19.923 21.748

530113 Gymz De Katstraat 46.670 46.266 11.499 12.554

530114 Gymzaal Schildstraat 24.640 24.616 14.022 15.302

530200 Sportsubsidies 121.606 117.640 0 0

530201 Sportgala 16.501 16.396 0 0

530205 N.A.S.B. 130.631 131.709 0 0

530300 Sportbeleid 16.926 8.225 0 0

530410 Overdekt Zwemmen 845.955 862.665 42.665 306.119

530421 Verenigingen Bronspot (vervallen m.i.v. 2013) nu onderdeel van 530410 0 0 32.963 0

530422 Recreatief Zwem Bronspot (vervallen m.i.v. 2013) nu onderdeel van 530410 0 0 77.133 0

530423 Doelgroepn Bronspot (vervallen m.i.v. 2013) nu onderdeel van 530410 0 0 6.855 0

530424 Zwemles Scholen Bronspot (vervallen m.i.v. 2013) nu onderdeel van 530410 0 0 45.000 0

530425 Zwemles Particul Bronspot (vervallen m.i.v. 2013) nu onderdeel van 530410 0 0 68.272 0

530426 Diploma Zwemmen Bronspot (vervallen m.i.v. 2013) nu onderdeel van 530410 5.786 0 16.231 0

531001 Acc Houserveld 128.308 190.593 9.844 27.420

531002 Acc In De Struiken 199.652 208.503 8.238 21.164

531003 Acc Peerdendries 19.621 19.555 3.219 3.474

531004 Kunstgrasv.de Leeuw (vervallen m.i.v. 2013) 2.500 0 2.582 0



Bijlage 5: Overzicht producten per programma

Product- Product Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten

nr. omschrijving Begroting Begroting Begroting Begroting

2012 2013 2012 2013

531005 Acc Klingelsberg 82.219 93.717 11.577 26.300

531006 Acc Carisborg 15.810 15.804 2.658 2.863

531007 Sportpark Algemeen 437.660 427.498 0 0

540000 Amateuristische kunstbeoefening 100.096 99.516 3.162 2.732

540100 Culturele evenementen (incl. Parade) 347.400 141.151 0 0

540110 Kunst- en oudheidkunde (vervallen m.i.v. 2013) nu onderdeel van 540100 33.499 0 0 0

540120 Comité Alsdorf (product vervallen m.i.v. 2013) nu onderdeel van 540100 17.743 0 0 0

540200 Cultuur en cultureel erfgoed 64.537 23.902 0 0

541000 Monumentenzorg 1.815 1.815 0 0

541010 Monumentenvergunning 23.733 19.531 0 0

560100 Kermissen 62.759 57.627 46.887 46.887

560110 Volksfeesten 60.901 60.569 0 0

560122 Diverse evenementen algemeen 3.700 4.838 0 0

560124 Openluchttheater 97 97 0 0

560125 Feestmaterialen (vervallen m.i.v. 2013) nu onderdeel van 560122 1.168 0 0 0

560130 Evenementenbeleid 41.702 8.225 0 0

580010 Speeltuinen en openbare speelplekken 50.092 49.951 0 0

580013 Openb. Speelplekken 47.651 42.367 0 0

630100 D'r Brikke Oave 290.418 293.924 71.242 164.166

630101 Der Brikke Oave Buffet (vervallen m.i.v. 2013) nu onderdeel van 630100 0 0 86.867 0

630120 Gemeenschapshuizen 42.974 40.253 1.765 444

630122 BMV Oost 478.677 431.346 366.122 371.373

630123 BMV Zuid 249.232 249.232 42.556 43.514

630124 BMV west 386.865 386.865 0 0

630125 Gemeenschapshuis Klaver 4 29.365 29.245 0 0

630126 Brede maatschappelijke voorziening Centrum 724.640 724.640 0 0

630200 Voorzieningenbeleid 16.681 17.683 0 0

620000 Subsidies Seniorenverenigingen 34.965 34.935 0 0

620020 Ouderenbeleid / Account SOB 346.111 328.806 0 0

620100 Algemeen maatschappelijk werk / Account CMWW 723.447 686.461 0 0

620110 Maatschappelijke opvang 100.125 100.513 0 0

620130 Vervoer & Toegankelijkheid 41.521 32.949 0 0

620140 Verslavingsbeleid 1.668 2.056 0 0

620150 Ondersteuning mantelzorg 68.724 68.724 0 0

620160 Ondersteuning vrijwilligerswerk 43.000 43.000 0 0

714000 Gezondheidsbeleid / Account GGD 471.136 429.504 0 0

714001 Burgernoodhulp / AED 54.769 54.484 0 0

714010 Openbare geestelijke gezondheidszorg (m.i.v. 2010) 1.501 1.480 0 0

715000 Gezondheidsbeleid / Account Meander 383.301 358.951 285.246 0

420000 Exploitatie OBS Treebeek 4.441 4.404 0 0

420010 Exploitatie OBS De Trampoline 4.441 4.404 0 0

421001 Bekostiging huisv. voorz. Openb.Basis Ond. 163.230 153.664 0 0

423000 Financiering. bijzonder basisond. 962.859 924.901 0 0

443000 Financiering voortgezet onderwijs 80.055 73.063 0 0

480000 Leerlingenvervoer 491.755 491.515 1.382 1.382

480010 Zwemonderwijs scholen 65.964 65.934 0 0

480020 Onderwijs algemeen 237.989 363.862 0 0

480030 Onderwijsbeleid en handhaving leerplicht (vervallen m.i.v. 2013) nu onderdeel van 480020 113.247 0 0 0

480050 Onderwijs achterstandenbeleid 206.814 219.151 206.814 206.814

510000 Bibliotheek / Account Bibliotheek 564.521 539.600 0 0



Bijlage 5: Overzicht producten per programma

Product- Product Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten

nr. omschrijving Begroting Begroting Begroting Begroting

2012 2013 2012 2013

511000 Muziekschool / Account Muziekschool 343.008 325.850 0 0

630000 Subsidies jeugdwerk 88.636 88.125 0 0

630010 Welzijnsbeleid / Account CMWW 396.957 376.207 0 0

630020 Jeugdbeleid (m.i.v. 2010) 70.599 50.825 0 0

650000 Beleid kinderopvang 29.668 35.692 0 0

650010 Peuterspeelzaalwerk / Account CMWW 423.741 402.792 0 0

716000 Centra Jeugd & Gezin 142.176 247.894 131.500 0

716001 Decentralisatie Jeugdzorg 0 35.012 0 0

621000 Taakstelling huisvesting statushouders 49.956 49.551 0 0

621002 Vreemdelingenbeleid 122.847 8.225 113.445 0

623010 Inburgering 290.488 273.052 172.961 182.961

140100 Dierenwelzijn 676 0 0 0

580000 Subsidiering kerkgenootschappen 3.481 3.481 4.198 4.292

980.500 Toevoeging aan reserve representatie Parade 0 11.345 0 0

980.500 Onttrekking aan reserve representatie Parade 0 0 34.035 0

980.504 Toevoeging aan de reserve decentralisatie onderwijs 621.826 675.070 0 0

980.505 Toevoeging aan de reserve inzake Parade 0 66.723 0 0

980.505 Toevoeging aan egalisatiereserve speeltoestellen 13.000 13.000 0 0

980.505 Toevoeging aan reserve Revitalisering Landgraaf 8.000 8.000 0 0

980.505 Toevoeging aan reserve Bomenfonds 24.750 24.750 0 0

980.505 Onttrekking aan de reserve inzake Parade 0 0 180.169 0

980.505 Onttrekking aan reserve All Weatherbanen LTCB 0 0 8.250 7.854

980.505 Onttrekking aan reserve Acc. BSV/Limburgia 0 0 49.101 47.829

980.505 Onttrekking aan reserve Acc. Langeberg 0 0 150.024 146.809

980.505 Onttrekking aan reserve Acc. TTV Brunssum 0 0 16.999 16.619

980.505 Onttrekking aan reserve Accommodatie De Leeuw 0 0 25.042 24.198

980.505 Onttrekking aan reserve Accommodatie Robin Hood 0 0 15.038 15.038

980.505 Onttrekking aan reserve NASB 0 0 82.526 83.994

980.506 Toevoeging aan reserve BMV Bronsheim 10.992 10.992 0 0

980.506 Onttrekking aan reserve huisvesting scouting Willibrordus 0 0 20.169 19.718

980.506 Onttrekking aan reserve Brede School Langeberg Zuid 0 0 208.025 208.025

980.506 Onttrekking aan reserve Brede School Treebeek 0 0 47.188 47.188

980.506 Onttrekking aan Reserve decentralisatie Onderwijs (Brede School Treebeek) 0 0 339.677 339.677

980.506 Onttrekking aan Reserve decentralisatie Onderwijs (Brede School Centrum) 0 0 673.470 673.470

980.506 Onttrekking aan reserve Brede School Centrum/Peuterspeelzaal 0 0 51.170 51.170

980.506 Onttrekking aan reserve Gemeenschapshuis Klaver - 4 0 0 5.600 5.480
Totaal programma 5 13.546.790 13.104.238 3.990.776 3.342.296

921000 Algemene uitkering 0 0 32.187.791 30.696.641

930000 Waardering onroerende zaken 784.000 745.550 477.600 477.600

931000 Baten OZB gebruikers 0 0 504.814 516.172

932000 Baten OZB Eigenaren 0 0 3.736.388 3.823.457

936000 Baten Toeristenbelasting 0 0 21.429 21.911

937000 Baten Hondenbelasting 0 0 257.075 262.859

938000 Baten Reclamebelasting 0 0 35.000 35.788

939000 Baten Precariobelasting 0 0 19.712 20.156

940010 Invorderingen 15.000 15.000 42.446 43.401

911000 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 399.620 399.620 100.000 100.000

913000 Overige financiële middelen 13.597 13.597 250.000 139.000

914000 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar 0 0 2.545.866 2.687.425

611051 ID-banen gemeente 563.907 616.900 168.695 108.129



Bijlage 5: Overzicht producten per programma

Product- Product Uitgaven Uitgaven Inkomsten Inkomsten

nr. omschrijving Begroting Begroting Begroting Begroting

2012 2013 2012 2013

922000 Onvoorzien en stelposten -189.809 -357.734 483.548 388.079

922100 Pre-Vut 358.544 304.809 0 0

960000 Dekkingsverschillen diverse afd. 25.000 0 2.057.507 2.039.141

980609 Toevoeging rente aan reserves AR en Bestemming 1.149.032 1.214.700 0 0

980609 Toevoeging overschot in Algemene Reserve / Schommelfonds 620.400 626.150 0 0

980609 Toevoeging aan "Reserve risico lening Atrium" 0 30.975 0 0

980609 Onttrekking aan reserve Gemeentewinkel 0 0 247.000 235.600

980609 Onttrekking aan reserve Renovatie Hoogbouw 0 0 341.011 329.884

980609 Onttrekking aan reserve kosten voormalig personeel 0 0 131.680 88.025

980609 Onttrekking aan AR ter dekking incidenteel tekort 0 0 189.400 189.400

980609 Onttrekking aan AR ter dekking incidenteel tekort 2013 0 0 0 653.849
Totaal programma 6 3.739.291 3.609.567 43.796.962 42.856.517

Totaal exploitatie 90.187.557 87.207.155 90.187.557 87.207.155



Programmabegroting gemeente Brunssum 2013

Bijlage 6 Overzicht reserves en voorzieningen



STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN BEGROTING 2013

Nr. Naam reserves/ Saldo aan het Vermeerdering Vermeerdering Vermindering Saldo aan het Saldo aan het Saldo aan het Saldo aan het

Reserve / voorzieningen begin van 2013 in 2013 rente in 2013 in 2013 einde van 2013 einde van 2014 einde van 2015 einde van 2016

voorz.

RUBRIEK A

Reserves van de Algemene Dienst

Reserve met een bufferfunctie

B002100 Algemene Reserve 3.677.079,22 54.449,66 110.312,38 3.841.841,26 4.011.546,16 4.186.342,21 4.366.382,14

Algemene Reserve schommelfonds 1.019.572,38 626.150,00 30.587,17 1.676.309,55 1.726.598,84 1.778.396,80 1.831.748,71
Totaal rubriek A 4.696.651,60 680.599,66 140.899,55 - 5.518.150,81 5.738.145,00 5.964.739,01 6.198.130,85

RUBRIEK B

Bestemmingsreserves

B004100 Reserve representatie Parade 0,00 11.345,00 - 11.345,00 22.690,00 34.035,00 45.380,00

B004133 Reserve DVO ISD-BOL 185.805,49 5.574,16 191.379,66 197.121,04 203.034,68 209.125,72

B004135 Reserve Investeringsfonds 2015 *) 1.869.176,95 - 1.869.176,95 1.869.176,95 1.869.176,95 1.869.176,95

B004140 Egalisatiereserve garantieverliezen **) 220.000,00 - 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00

B004141 Egalisatiereserve bedrijfsvoering 116.607,80 3.498,23 120.106,04 123.709,22 127.420,50 131.243,11

B004142 Reserve voormalig personeel 177.320,00 5.319,60 182.639,60 188.118,79 193.762,35 199.575,22

B004151 Reserve BMV Bronsheim 399.391,00 10.992,00 11.981,73 422.364,73 446.027,67 470.400,50 495.504,52

B004152 Reserve realisatie BMV's 76.887,45 2.306,62 79.194,08 81.569,90 84.017,00 86.537,50

B004153 Reserve Parade 0,00 66.723,00 - 66.723,00 133.446,00 200.169,00 200.169,00

B004160 Reserve decentralisatie onderwijs 1) 4.411.303,40 621.826,00 132.339,10 1.001.262,21 4.164.206,29 3.921.581,03 3.683.561,79 3.450.286,73

Reserve BMV Langeberg 136.209,52 4.086,29 140.295,81 144.504,68 148.839,82 148.839,82

B004194 Reserve doeluitkering Soza 564.001,77 16.920,05 580.921,82 598.349,48 616.299,96 634.788,96

B004196 Reserve "Kinderen doen mee" 159.637,86 4.789,14 164.426,99 169.359,80 174.440,60 179.673,81

B004197 Reserve schommelfonds WWB 996.762,16 30.750,00 29.902,86 1.057.415,03 1.119.887,48 1.184.234,10 1.250.511,13

B004198 Reserve afwikkeling SOB 259.822,65 7.794,68 267.617,33 275.645,85 283.915,22 292.432,68

B004220 Reserve bovenwijkse voorziening 156.201,98 4.686,06 160.888,04 165.714,68 170.686,12 175.806,70

B004221 Reserve Masterplan Centrum 1.300.027,28 - 1.300.027,28 1.300.027,28 1.300.027,28 1.300.027,28

B004311 Reserve Geluidsbelastingkaart 53.931,44 1.617,94 55.549,38 57.215,86 58.932,34 60.700,31

B004312 Reserve Bouwstoffenbesluit 27.456,95 823,71 28.280,66 29.129,07 30.002,95 30.903,04

B004400 Reserve sociale vernieuwing 87.228,52 2.616,86 89.845,37 92.540,73 95.316,95 98.176,46

B004410 Reserve Wet Inburgering *) 85.431,07 2.562,93 87.994,01 90.633,83 93.352,84 96.153,43

B004432 Reserve Ilse Frankenthalstichting 10.777,55 323,33 11.100,88 11.433,90 11.776,92 12.130,23

B004433 Reserve Revitalisering Landgraaf 23.330,34 8.000,00 699,91 32.030,26 40.991,16 50.220,90 59.727,52

B004435 Reserve Belegde Essentgelden **) 22.044.889,14 - 22.044.889,14 22.044.889,14 22.044.889,14 22.044.889,14

B004437 Reserve NASB 7.664,00 - 7.664,00 7.664,00 7.664,00 7.664,00

B004440 Egalisatiereserve speeltoestellen 65.967,35 13.000,00 1.979,02 80.946,37 96.374,76 112.266,00 128.633,98

B004441 Egalisatiereserve kerkgebouwen 14.875,29 446,26 15.321,55 15.781,20 16.254,63 16.742,27

B004600 Egalisatiereserve verkiezingen 141.127,28 28.381,00 4.233,82 173.742,10 207.623,36 242.809,06 282.338,33

B004710 Reserve Groene erfafscheidingen 33.057,00 991,71 34.048,71 35.070,17 36.122,27 37.205,94

B004711 Reserve Bomenfonds 68.294,62 24.750,00 2.048,84 95.093,46 122.696,27 151.127,15 180.410,97

B004720 Reserve Binnen- en Buitenring **) 294.961,50 - 294.961,50 294.961,50 294.961,50 294.961,50

B004730 Egalisatiereserve MIP wegen Leefomg. 1) 37.896,64 1.136,90 39.033,53 40.204,54 41.410,68 42.653,00

B004731 Egalisatiereserve MIP groen 1) 101.222,86 3.036,69 104.259,54 107.387,33 110.608,95 113.927,22



STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN BEGROTING 2013

Nr. Naam reserves/ Saldo aan het Vermeerdering Vermeerdering Vermindering Saldo aan het Saldo aan het Saldo aan het Saldo aan het

Reserve / voorzieningen begin van 2013 in 2013 rente in 2013 in 2013 einde van 2013 einde van 2014 einde van 2015 einde van 2016

voorz.

B004732 Egalisatiereserve MIP Openbare verlichting 71.246,35 2.137,39 73.383,74 75.585,25 77.852,81 80.188,39

B004734 Egalisatiereserve MIP wegen C.T. 1) 685.697,39 20.570,92 706.268,31 727.456,36 749.280,05 771.758,45

B004740 Egalisatiereserve verwijdering asbest 61.932,35 1.857,97 63.790,32 65.704,03 67.675,15 69.705,41

B004750 Egalisatiereserve economische ontwikkelingen 191.636,22 14.454,00 5.749,09 211.839,30 232.648,48 254.081,94 276.158,39

B004752 Reserve Economisch Beleid 85.630,74 - 85.630,74 85.630,74 85.630,74 85.630,74

B004760 Egalisatiereserve WVG/WMO *) 2.091.750,31 - 112.178,00 1.979.572,31 1.867.394,31 1.755.216,31 1.643.038,31

B004800 Herstructureringsreserve(aparte renteberekening) 1.040.127,62 73.000,00 1.113.127,62 1.186.127,62 1.259.127,62 1.332.127,62

Sub-totaal bestemmingsreserves 38.355.287,82 830.221,00 355.031,81 1.113.440,21 38.427.100,42 38.512.073,46 38.610.601,76 38.654.903,78

Reserves ter dekking van kapitaallasten

B004148 Reserve All Weatherbanen LTCB 75.702,00 4.542,12 7.854,00 72.390,12 71.967,53 71.637,58 71.805,83

B004149 Reserve gemeenschapshuis Klaver 4 58.000,00 3.480,00 5.480,00 56.000,00 54.000,00 52.000,00 50.000,00

B004155 Reserve kleedlokalen VV de Leeuw 95.506,59 5.730,40 10.782,82 90.454,16 85.857,31 81.743,65 77.635,62

B004156 Reserve Kunstgrasveld de Leeuw 73.190,14 4.391,41 13.414,90 64.166,64 56.377,57 49.304,99 42.991,89

B004157 Reserve Accommodatie Langeberg 1.553.820,00 93.229,20 146.809,20 1.500.240,00 1.453.090,00 1.409.540,80 1.369.808,45

B004158 Reserve BSV-Limburgia accommodatie 499.507,89 29.970,47 47.829,27 481.649,10 465.893,55 451.315,86 437.986,64

B004159 Reserve Ir.de Katstraat accommodatie TTV 171.261,83 10.275,71 16.618,71 164.918,83 159.335,83 154.178,43 149.472,17

B004180 Reserve Renovatie Hoogbouw 2.407.191,05 144.431,46 329.883,66 2.221.738,85 2.036.286,65 1.850.834,45 1.665.382,25

B004500 Reserve gemeentewinkel 760.000,00 45.600,00 235.600,00 570.000,00 380.000,00 190.000,00 -

B004501 Reserve huisvesting Scouting Willibrordus 203.198,23 12.191,89 3.253,34 212.136,78 221.691,66 231.899,82 242.800,48

B004502 Reserve rotonden Emmaweg 440.526,74 26.431,60 42.747,38 424.210,97 432.355,45 442.419,15 454.517,22

B004503 Reserve Brede School Langeberg 3.109.775,00 186.586,50 208.024,60 3.088.336,90 3.231.868,67 3.384.991,30 3.548.280,24

B004504 Reserve Opwaardering pompgebouwen 450.268,69 27.016,12 43.324,26 433.960,55 417.643,92 401.318,29 384.983,13

B004505 Reserve Brede School Treebeek 662.812,00 39.768,72 47.187,69 655.393,03 650.049,94 645.386,27 641.442,77

B004506 Reserve aanpassen bushaltes 81.978,50 4.918,71 8.082,85 78.814,36 75.690,37 72.608,94 69.572,63

B004507 Reserve huisvesting Robin Hood 155.749,20 9.344,95 15.037,87 150.056,28 144.343,79 138.610,55 132.855,31

B008508 Reserve Brede School Centrum 550.830,00 33.049,80 51.170,00 532.709,80 514.405,39 495.905,71 477.199,05

B004733 Reserve parkeerplaats Schinvelderstraat 32.000,34 1.920,02 3.253,34 30.667,02 29.333,70 28.000,39 26.667,07

Sub-totaal reserves ter dekking kap.lasten 11.381.318,20 0,00 682.879,09 1.236.353,89 10.827.843,40 10.480.191,34 10.151.696,18 9.843.400,75

Totaal rubriek B 49.736.606,02 830.221,00 1.037.910,90 2.349.794,10 49.254.943,82 48.992.264,80 48.762.297,95 48.498.304,53



Programmabegroting gemeente Brunssum 2013

Bijlage 7 Overzicht Vaste activa

Per programma zijn de nieuwe investeringen in 2011 t/m 2014 met de bijbehorende kapitaalslasten
vermeld. Hieronder wordt op totaalniveau een overzicht van de zogenaamde vrijval van de
kapitaallasten (de rentekosten en afschrijvingen) weergegeven. Een gedetailleerd overzicht van alle
vaste activa is beschikbaar.

Bovenstaande bedragen zijn verwerkt op de betreffende producten en programma’s

Overzicht van de vrijval van de kapitaallasten in toekomstige jaren 2013 2014 2015 2016
Bedragen x € 1,.000

Vrijgevallen kapitaallasten wegen -40 37 7 -49
Vrijgevallen kapitaallasten onderdeel Onderwijs -47 -9 -13 -8
Vrijgevallen kapitaallasten onderdeel afval 0 -4 0 0
Vrijgevallen kapitaallasten onderdeel riolering -24 -126 -135 -35
Vrijgevallen kapitaallasten gemeentelijke gebouwen -22 -30 -35 -26
Hogere kapitaallasten onderdeel Grondbedrijf (zie ook onttrekking aan voorziening bij inkomsten) -251 0 0 0
Kapitaallasten Enexis/overige deelnemingen a.g.v. verkoop Essent (dekking via Dividend) -52 0 0 0
Nieuwe kapitaallasten Renovatie Hoogbouw -2 -2 -2 -2
Vrijgevallen kapitaallasten WVG (zie ook onttrekking aan voorziening bij inkomsten) 19 -93 -79 -82
Vrijgevallen kapitaallasten vervangingsinvesteringen voorgaanden jaren 35 -91 -77 -404
Vrijgevallen kapitaallasten algemene vrijval 32 -10 -10 -12

Totaal vrijval -352 -328 -344 -618

Extra zaken:
Toename kapitaallasten agv vervangingsinvesteringen (excl. WVG / riolering) 18 169 129 117
Toename kapitaallasten agv vervangingsinvesteringen WVG 65 62 59 56
Toename kapitaallasten agv vervangingsinvesteringen riolering 18 18 17 7
Kapitaallasten Enexis/overige deelnemingen a.g.v. verkoop Essent (dekking via Dividend) 52 0 0 0
Stijging budget onderhoud wegen agv vrijval kapitaallasten 40 -37 -7 49
Stijging storting reserve Decentralisatie onderwijs 47 9 13 8
Daling onttrekking Voorziening Afval - compartiment 0 4 0 0
Daling onttrekking Voorziening Riolering - compartiment 6 109 118 29
Stijging storting Onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen 25 33 38 28
Stijging ontttrekking Voorziening Grondbedrijf 251 0 0 0
Doorschuiving investeringen ICT 1 jaar ten behoeve van bezuiniging (eenmalig) -133 0 0 0
Verlaging/stijging onttrekking reserve WVG ivm kapitaallasten -84 31 20 26

Totaal extra zaken 305 398 387 320

Effecten t.l.v. cq tgv de algemene middelen -47 70 43 -298
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Bijlage 8 Overzicht Uitgeleende gelden



GEMEENTE BRUNSSUM STAAT VAN UITGELEENDE GELDEN BEGROTING 2013

Omschrijving van de kapitaallasten Objekt- Dienstjaar 2013 Oorspronkelijk Per- Totaal van de Afschrijvingen Boekwaarde aan Boekwaarde Toegerekende Totaal van de kapitaal-Toelichting Rente werke-

(uitgaven) nummer/ Oorspronkelijk bedrag van de centa- afschrijvingen/ van kapitaal- het begin van aan het einde rentelasten lasten 2013 lijk betrek-

Lening bedrag van de kap.uitgaven ge of aflossingen op uitgaven in 2013 2013 2013 Bedrag vervaldatum king hebbend

nummer/ kap. uitgaven (aanschaffings- andere de kapitaaluit- 2013 (kolom 5-10) (13-11+3-4) (11/12+15) op het jaar

EAGLE aan begin van waarde) aan het maat- gaven aan het 2013

2013 eind van 2013 staf begin van

(kolom 2+3-4) van af- 2013

schrij-

ving

1 2 5 9 10 11 13 14 15 16 18

Stichting "Weller Wonen"

12 EGKS-woningen, grondvoorschot U011 15.439,99 15.439,99 12.198,95 206,88 3.241,04 3.034,16 129,64 336,52 31-dec 129,64

12 EGKS-woningen, bouwvoorschot U012 72.024,00 72.024,00 56.905,44 965,05 15.118,56 14.153,51 604,74 1.569,79 31-dec 604,74

39 EGKS-woningen, grondvoorschot U013 29.220,31 29.220,31 11.393,43 520,89 17.826,88 17.305,99 713,08 1.233,97 31-dec 713,08

Complex 46 woningen, grond PSV192 U015 10.793,31 10.793,31 6.515,56 284,68 4.277,75 3.993,07 171,11 455,79 31-dec 171,11

Complex 287 woningen, grond PSV16/PV222 U018 179.119,76 179.119,76 77.101,51 3.629,67 102.018,25 98.388,58 4.335,78 7.965,45 31-dec 4.335,78

Complex 85 woningen, grond PSV16/PV573 U020 84.063,47 84.063,47 34.275,45 1.558,47 49.788,02 48.229,55 1.991,52 3.549,99 31-dec 1.991,52

Complex 45 woningen, grond PSV16/PV573 U022 60.705,24 60.705,24 24.752,06 1.125,45 35.953,18 34.827,73 1.438,13 2.563,58 31-dec 1.438,13

Complex 36 etagewoningen, grond PSV 193/PV 88 U024 32.004,63 32.004,63 14.687,84 673,08 17.316,79 16.643,71 714,32 1.387,40 31-dec 714,32

Complex 75 woningen, grond PSV193 U027 52.031,15 52.031,15 24.655,21 1.068,45 27.375,94 26.307,49 1.095,04 2.163,49 31-dec 1.095,04

Complex 63 etagewoningen, grond PSV 193/V 13600 U029 45.026,34 45.026,34 21.903,81 976,56 23.122,53 22.145,97 924,90 1.901,46 31-dec 924,90

Complex 67 woningen, grond PSV193/ V12209 U032 25.212,12 25.212,12 12.701,40 619,78 12.510,72 11.890,94 531,71 1.151,49 31-dec 531,71

Complex 21 woningen, grond PSV193/ V 14433 U034 12.170,39 12.170,39 5.841,63 266,53 6.328,76 6.062,23 261,06 527,59 31-dec 261,06

Complex 108 woningen, grond PSV193/ V14433 U036 19.414,29 19.414,29 10.699,58 472,89 8.714,71 8.241,82 359,48 832,37 31-dec 359,48

Idem, grondvoorschot U037 28.394,43 28.394,43 15.865,32 685,02 12.529,11 11.844,09 501,16 1.186,18 31-dec 501,16

Lening 42 woningen Rumpenerbeemden U054 2.280.245,59 2.280.245,59 20 310.698,41 1.969.547,18 1.969.547,18 0,00 91.190,03 2.060.737,21 22-dec 88.910,28

Totaal Stichting "Weller Wonen" 2.945.865,02 2.945.865,02 640.195,60 1.982.600,58 2.305.669,42 323.068,84 104.961,70 2.087.562,28 102.681,95

Geldleningen verenigingen en stichtingen

ISD-BOL Renovatie hoogbouw, gebouw U100 1.245.246,92 1.245.246,92 166.032,00 41.508,00 1.079.214,92 1.037.706,92 64.752,90 106.260,90 31-dec 64.752,90

ISD-BOL Renovatie hoogbouw, installaties U101 758.487,27 758.487,27 202.264,00 50.566,00 556.223,27 505.657,27 33.373,40 83.939,40 31-dec 33.373,40

ISD-BOL Renovatie hoogbouw, inventaris U102 424.248,54 424.248,54 169.700,00 42.425,00 254.548,54 212.123,54 15.272,91 57.697,91 31-dec 15.272,91

Drumfanfare / Majorettenpeloton Parcifal U103 14.175,00 14.175,00 5.670,00 1.417,50 8.505,00 7.087,50 510,30 1.927,80 31-dec 510,30

Bazuinenkorps Jong Leven U104 11.130,00 11.130,00 3.339,00 1.113,00 7.791,00 6.678,00 467,46 1.580,46 31-dec 467,46

Fanfare Harpe Davids U111 10.710,00 10.710,00 4.284,00 1.071,00 6.426,00 5.355,00 385,56 1.456,56 31-dec 385,56

Fanfare St. Barbara U112 21.330,00 21.330,00 8.532,00 2.133,00 12.798,00 10.665,00 767,88 2.900,88 31-dec 767,88

Chr. Harmonie "De Bazuin" U113 14.310,00 14.310,00 4.293,00 1.431,00 10.017,00 8.586,00 601,02 2.032,02 31-dec 601,02

Lening Tranche A Enexis BV U114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lening Tranche B Enexis BV U115 1.208.560,57 1.208.560,57 0,00 0,00 1.208.560,57 1.208.560,57 49.550,98 49.550,98 30-sep 37.163,24

Lening Tranche C Enexis BV U116 1.208.560,57 1.208.560,57 0,00 0,00 1.208.560,57 1.208.560,57 56.198,07 56.198,07 30-sep 42.148,55

Lening Tranche D Enexis BV U117 845.992,40 845.992,40 0,00 0,00 845.992,40 845.992,40 60.911,45 60.911,45 30-sep 45.683,59

Lening Atrium 2012 U118 885.000,00 885.000,00 0,00 0,00 885.000,00 885.000,00 57.525,00 57.525,00 31-dec 57.525,00

Achtergestelde leningen Startende Ondernemers

Zorg Labyed U202 7.500,00 7.500,00 4.500,00 3.000,00 3.000,00 0,00 186,00 3.186,00 31-dec 186,00

Sminex U203 5.000,00 5.000,00 1.000,00 2.000,00 4.000,00 2.000,00 248,00 2.248,00 31-dec 248,00

V.O.F. Zaak Ijssalon Danoi U204 10.000,00 10.000,00 0,00 2.000,00 10.000,00 8.000,00 620,00 2.620,00 31-dec 620,00

Fleurstyling U205 10.000,00 10.000,00 0,00 2.000,00 10.000,00 8.000,00 620,00 2.620,00 31-dec 620,00

Totaal geldleningen verenigingen en stichtingen 6.680.251,27 6.680.251,27 569.614,00 150.664,50 6.110.637,27 5.959.972,77 341.990,93 492.655,43 300.325,81

Totaal Kostenplaats Rente en Afschrijving 9.626.116,29 9.626.116,29 1.209.809,60 2.133.265,08 8.416.306,69 6.283.041,61 446.952,63 2.580.217,71 403.007,76



GEMEENTE BRUNSSUM STAAT VAN UITGELEENDE GELDEN BEGROTING 2014

Omschrijving van de kapitaallasten Objekt- Dienstjaar 2014 Oorspronkelijk Per- Totaal van de Afschrijvingen Boekwaarde aan Boekwaarde Toegerekende Totaal van de kapitaal-Toelichting Rente werke-

(uitgaven) nummer/ Oorspronkelijk bedrag van de centa- afschrijvingen/ van kapitaal- het begin van aan het einde rentelasten lasten 2014 lijk betrek-

Lening bedrag van de kap.uitgaven ge of aflossingen op uitgaven in 2014 2014 2014 Bedrag vervaldatum king hebbend

nummer/ kap. uitgaven (aanschaffings- andere de kapitaaluit- 2014 (kolom 5-10) (13-11+3-4) (11/12+15) op het jaar

EAGLE aan begin van waarde) aan het maat- gaven aan het 2014

2014 eind van 2014 staf begin van

(kolom 2+3-4) van af- 2014

schrij-

ving

1 2 5 9 10 11 13 14 15 16 18

Stichting "Weller Wonen"

12 EGKS-woningen, grondvoorschot U011 15.439,99 15.439,99 12.405,83 206,88 3.034,16 2.827,28 121,37 328,25 31-dec 121,37

12 EGKS-woningen, bouwvoorschot U012 72.024,00 72.024,00 57.870,49 965,05 14.153,51 13.188,46 566,14 1.531,19 31-dec 566,14

39 EGKS-woningen, grondvoorschot U013 29.220,31 29.220,31 11.914,32 541,73 17.305,99 16.764,26 692,24 1.233,97 31-dec 692,24

Complex 46 woningen, grond PSV192 U015 10.793,31 10.793,31 6.800,24 296,07 3.993,07 3.697,00 159,72 455,79 31-dec 159,72

Complex 287 woningen, grond PSV16/PV222 U018 179.119,76 179.119,76 80.731,18 3.783,94 98.388,58 94.604,64 4.181,51 7.965,45 31-dec 4.181,51

Complex 85 woningen, grond PSV16/PV573 U020 84.063,47 84.063,47 35.833,92 1.620,81 48.229,55 46.608,74 1.929,18 3.549,99 31-dec 1.929,18

Complex 45 woningen, grond PSV16/PV573 U022 60.705,24 60.705,24 25.877,51 1.170,47 34.827,73 33.657,26 1.393,11 2.563,58 31-dec 1.393,11

Complex 36 etagewoningen, grond PSV 193/PV 88 U024 32.004,63 32.004,63 15.360,92 700,85 16.643,71 15.942,86 686,55 1.387,40 31-dec 686,55

Complex 75 woningen, grond PSV193 U027 52.031,15 52.031,15 25.723,66 1.111,19 26.307,49 25.196,30 1.052,30 2.163,49 31-dec 1.052,30

Complex 63 etagewoningen, grond PSV 193/V 13600 U029 45.026,34 45.026,34 22.880,37 1.015,62 22.145,97 21.130,35 885,84 1.901,46 31-dec 885,84

Complex 67 woningen, grond PSV193/ V12209 U032 25.212,12 25.212,12 13.321,18 646,13 11.890,94 11.244,81 505,36 1.151,49 31-dec 505,36

Complex 21 woningen, grond PSV193/ V 14433 U034 12.170,39 12.170,39 6.108,16 277,52 6.062,23 5.784,71 250,07 527,59 31-dec 250,07

Complex 108 woningen, grond PSV193/ V14433 U036 19.414,29 19.414,29 11.172,47 492,39 8.241,82 7.749,43 339,98 832,37 31-dec 339,98

Idem, grondvoorschot U037 28.394,43 28.394,43 16.550,34 712,42 11.844,09 11.131,67 473,76 1.186,18 31-dec 473,76

Lening 42 woningen Rumpenerbeemden U054 2.280.245,59 2.280.245,59 20 2.280.245,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22-dec 0,00

Totaal Stichting "Weller Wonen" 2.945.865,02 2.945.865,02 2.622.796,18 13.541,07 323.068,84 309.527,77 13.237,13 26.778,20 13.237,13

Geldleningen verenigingen en stichtingen

ISD-BOL Renovatie hoogbouw, gebouw U100 1.245.246,92 1.245.246,92 207.540,00 41.508,00 1.037.706,92 996.198,92 62.262,42 103.770,42 31-dec 62.262,42

ISD-BOL Renovatie hoogbouw, installaties U101 758.487,27 758.487,27 252.830,00 50.566,00 505.657,27 455.091,27 30.339,44 80.905,44 31-dec 30.339,44

ISD-BOL Renovatie hoogbouw, inventaris U102 424.248,54 424.248,54 212.125,00 42.425,00 212.123,54 169.698,54 12.727,41 55.152,41 31-dec 12.727,41

Drumfanfare / Majorettenpeloton Parcifal U103 14.175,00 14.175,00 7.087,50 1.417,50 7.087,50 5.670,00 425,25 1.842,75 31-dec 425,25

Bazuinenkorps Jong Leven U104 11.130,00 11.130,00 4.452,00 1.113,00 6.678,00 5.565,00 400,68 1.513,68 31-dec 400,68

Fanfare Harpe Davids U111 10.710,00 10.710,00 5.355,00 1.071,00 5.355,00 4.284,00 321,30 1.392,30 31-dec 321,30

Fanfare St. Barbara U112 21.330,00 21.330,00 10.665,00 2.133,00 10.665,00 8.532,00 639,90 2.772,90 31-dec 639,90

Chr. Harmonie "De Bazuin" U113 14.310,00 14.310,00 5.724,00 1.431,00 8.586,00 7.155,00 515,16 1.946,16 31-dec 515,16

Lening Tranche A Enexis BV U114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31-dec 0,00

Lening Tranche B Enexis BV U115 1.208.560,57 1.208.560,57 0,00 1.208.560,57 1.208.560,57 0,00 49.550,98 1.258.111,55 30-sep 37.163,24

Lening Tranche C Enexis BV U116 1.208.560,57 1.208.560,57 0,00 0,00 1.208.560,57 1.208.560,57 56.198,07 56.198,07 30-sep 42.148,55

Lening Tranche D Enexis BV U117 845.992,40 845.992,40 0,00 0,00 845.992,40 845.992,40 60.911,45 60.911,45 30-sep 45.683,59

Lening Atrium 2012 U118 885.000,00 885.000,00 0,00 0,00 885.000,00 885.000,00 57.525,00 57.525,00 31-dec 57.525,00

Achtergestelde leningen Startende Ondernemers

Sminex U203 5.000,00 5.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 124,00 2.124,00 31-dec 124,00

V.O.F. Zaak Ijssalon Danoi U204 10.000,00 10.000,00 2.000,00 4.000,00 8.000,00 4.000,00 496,00 4.496,00 31-dec 496,00

Fleurstyling U205 10.000,00 10.000,00 2.000,00 4.000,00 8.000,00 4.000,00 496,00 4.496,00 31-dec 496,00

Totaal geldleningen verenigingen en stichtingen 6.672.751,27 6.672.751,27 712.778,50 1.360.225,07 5.959.972,77 4.599.747,70 332.933,06 1.693.158,13 291.267,94

Totaal Kostenplaats Rente en Afschrijving 9.618.616,29 9.618.616,29 3.335.574,68 1.373.766,14 6.283.041,61 4.909.275,47 346.170,19 1.719.936,33 304.505,07



GEMEENTE BRUNSSUM STAAT VAN UITGELEENDE GELDEN BEGROTING 2015

Omschrijving van de kapitaallasten Objekt- Dienstjaar 2015 Oorspronkelijk Per- Totaal van de Afschrijvingen Boekwaarde aan Boekwaarde Toegerekende Totaal van de kapitaal-Toelichting Rente werke-

(uitgaven) nummer/ Oorspronkelijk bedrag van de centa- afschrijvingen/ van kapitaal- het begin van aan het einde rentelasten lasten 2015 lijk betrek-

Lening bedrag van de kap.uitgaven ge of aflossingen op uitgaven in 2015 2015 2015 Bedrag vervaldatum king hebbend

nummer/ kap. uitgaven (aanschaffings- andere de kapitaaluit- 2015 (kolom 5-10) (13-11+3-4) (11/12+15) op het jaar

EAGLE aan begin van waarde) aan het maat- gaven aan het 2015

2015 eind van 2015 staf begin van

(kolom 2+3-4) van af- 2015

schrij-

ving

1 2 5 9 10 11 13 14 15 16 18

Stichting "Weller Wonen"

12 EGKS-woningen, grondvoorschot U011 15.439,99 15.439,99 12.612,71 206,88 2.827,28 2.620,40 113,09 319,97 31-dec 113,09

12 EGKS-woningen, bouwvoorschot U012 72.024,00 72.024,00 58.835,54 965,05 13.188,46 12.223,41 527,54 1.492,59 31-dec 527,54

39 EGKS-woningen, grondvoorschot U013 29.220,31 29.220,31 12.456,05 563,40 16.764,26 16.200,86 670,57 1.233,97 31-dec 670,57

Complex 46 woningen, grond PSV192 U015 10.793,31 10.793,31 7.096,31 307,91 3.697,00 3.389,09 147,88 455,79 31-dec 147,88

Complex 287 woningen, grond PSV16/PV222 U018 179.119,76 179.119,76 84.515,12 3.944,75 94.604,64 90.659,89 4.020,70 7.965,45 31-dec 4.020,70

Complex 85 woningen, grond PSV16/PV573 U020 84.063,47 84.063,47 37.454,73 1.685,64 46.608,74 44.923,10 1.864,35 3.549,99 31-dec 1.864,35

Complex 45 woningen, grond PSV16/PV573 U022 60.705,24 60.705,24 27.047,98 1.217,29 33.657,26 32.439,97 1.346,29 2.563,58 31-dec 1.346,29

Complex 36 etagewoningen, grond PSV 193/PV 88 U024 32.004,63 32.004,63 16.061,77 729,76 15.942,86 15.213,10 657,64 1.387,40 31-dec 657,64

Complex 75 woningen, grond PSV193 U027 52.031,15 52.031,15 26.834,85 1.155,64 25.196,30 24.040,66 1.007,85 2.163,49 31-dec 1.007,85

Complex 63 etagewoningen, grond PSV 193/V 13600 U029 45.026,34 45.026,34 23.895,99 1.056,25 21.130,35 20.074,10 845,21 1.901,46 31-dec 845,21

Complex 67 woningen, grond PSV193/ V12209 U032 25.212,12 25.212,12 13.967,31 673,59 11.244,81 10.571,22 477,90 1.151,49 31-dec 477,90

Complex 21 woningen, grond PSV193/ V 14433 U034 12.170,39 12.170,39 6.385,68 288,97 5.784,71 5.495,74 238,62 527,59 31-dec 238,62

Complex 108 woningen, grond PSV193/ V14433 U036 19.414,29 19.414,29 11.664,86 512,71 7.749,43 7.236,72 319,66 832,37 31-dec 319,66

Idem, grondvoorschot U037 28.394,43 28.394,43 17.262,76 740,91 11.131,67 10.390,76 445,27 1.186,18 31-dec 445,27

Totaal Stichting "Weller Wonen" 665.619,43 665.619,43 356.091,66 14.048,75 309.527,77 295.479,02 12.682,57 26.731,32 12.682,57

Geldleningen verenigingen en stichtingen

ISD-BOL Renovatie hoogbouw, gebouw U100 1.245.246,92 1.245.246,92 249.048,00 41.508,00 996.198,92 954.690,92 59.771,94 101.279,94 31-dec 59.771,94

ISD-BOL Renovatie hoogbouw, installaties U101 758.487,27 758.487,27 303.396,00 50.566,00 455.091,27 404.525,27 27.305,48 77.871,48 31-dec 27.305,48

ISD-BOL Renovatie hoogbouw, inventaris U102 424.248,54 424.248,54 254.550,00 42.425,00 169.698,54 127.273,54 10.181,91 52.606,91 31-dec 10.181,91

Drumfanfare / Majorettenpeloton Parcifal U103 14.175,00 14.175,00 8.505,00 1.417,50 5.670,00 4.252,50 340,20 1.757,70 31-dec 340,20

Bazuinenkorps Jong Leven U104 11.130,00 11.130,00 5.565,00 1.113,00 5.565,00 4.452,00 333,90 1.446,90 31-dec 333,90

Fanfare Harpe Davids U111 10.710,00 10.710,00 6.426,00 1.071,00 4.284,00 3.213,00 257,04 1.328,04 31-dec 257,04

Fanfare St. Barbara U112 21.330,00 21.330,00 12.798,00 2.133,00 8.532,00 6.399,00 511,92 2.644,92 31-dec 511,92

Chr. Harmonie "De Bazuin" U113 14.310,00 14.310,00 7.155,00 1.431,00 7.155,00 5.724,00 429,30 1.860,30 31-dec 429,30

Lening Tranche C Enexis BV U116 1.208.560,57 1.208.560,57 0,00 0,00 1.208.560,57 1.208.560,57 56.198,07 56.198,07 30-sep 42.148,55

Lening Tranche D Enexis BV U117 845.992,40 845.992,40 0,00 0,00 845.992,40 845.992,40 60.911,45 60.911,45 30-sep 45.683,59

Lening Atrium 2012 U118 885.000,00 885.000,00 0,00 0,00 885.000,00 885.000,00 57.525,00 57.525,00 31-dec 57.525,00

Achtergestelde leningen Startende Ondernemers

V.O.F. Zaak Ijssalon Danoi U204 10.000,00 10.000,00 6.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 248,00 4.248,00 31-dec 248,00

Fleurstyling U205 10.000,00 10.000,00 6.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 248,00 4.248,00 31-dec 248,00

Totaal geldleningen verenigingen en stichtingen 5.459.190,70 5.459.190,70 859.443,00 149.664,50 4.599.747,70 4.450.083,20 274.262,21 423.926,71 244.984,83

Totaal Kostenplaats Rente en Afschrijving 6.124.810,13 6.124.810,13 1.215.534,66 163.713,25 4.909.275,47 4.745.562,22 286.944,78 450.658,03 257.667,40



GEMEENTE BRUNSSUM STAAT VAN UITGELEENDE GELDEN BEGROTING 2016

Omschrijving van de kapitaallasten Objekt- Dienstjaar 2016 Oorspronkelijk Per- Totaal van de Afschrijvingen Boekwaarde aan Boekwaarde Toegerekende Totaal van de kapitaal-Toelichting Rente werke-

(uitgaven) nummer/ Oorspronkelijk bedrag van de centa- afschrijvingen/ van kapitaal- het begin van aan het einde rentelasten lasten 2016 lijk betrek-

Lening bedrag van de kap.uitgaven ge of aflossingen op uitgaven in 2016 2016 2016 Bedrag vervaldatum king hebbend

nummer/ kap. uitgaven (aanschaffings- andere de kapitaaluit- 2016 (kolom 5-10) (13-11+3-4) (11/12+15) op het jaar

EAGLE aan begin van waarde) aan het maat- gaven aan het 2016

2016 eind van 2016 staf begin van

(kolom 2+3-4) van af- 2016

schrij-

ving

1 2 5 9 10 11 13 14 15 16 18

Stichting "Weller Wonen"

12 EGKS-woningen, grondvoorschot U011 15.439,99 15.439,99 12.819,59 206,88 2.620,40 2.413,52 104,82 311,70 31-dec 104,82

12 EGKS-woningen, bouwvoorschot U012 72.024,00 72.024,00 59.800,59 965,05 12.223,41 11.258,36 488,94 1.453,99 31-dec 488,94

39 EGKS-woningen, grondvoorschot U013 29.220,31 29.220,31 13.019,45 585,94 16.200,86 15.614,92 648,03 1.233,97 31-dec 648,03

Complex 46 woningen, grond PSV192 U015 10.793,31 10.793,31 7.404,22 320,23 3.389,09 3.068,86 135,56 455,79 31-dec 135,56

Complex 287 woningen, grond PSV16/PV222 U018 179.119,76 179.119,76 88.459,87 4.112,40 90.659,89 86.547,49 3.853,05 7.965,45 31-dec 3.853,05

Complex 85 woningen, grond PSV16/PV573 U020 84.063,47 84.063,47 39.140,37 1.753,07 44.923,10 43.170,03 1.796,92 3.549,99 31-dec 1.796,92

Complex 45 woningen, grond PSV16/PV573 U022 60.705,24 60.705,24 28.265,27 1.265,98 32.439,97 31.173,99 1.297,60 2.563,58 31-dec 1.297,60

Complex 36 etagewoningen, grond PSV 193/PV 88 U024 32.004,63 32.004,63 16.791,53 759,86 15.213,10 14.453,24 627,54 1.387,40 31-dec 627,54

Complex 75 woningen, grond PSV193 U027 52.031,15 52.031,15 27.990,49 1.201,86 24.040,66 22.838,80 961,63 2.163,49 31-dec 961,63

Complex 63 etagewoningen, grond PSV 193/V 13600 U029 45.026,34 45.026,34 24.952,24 1.098,50 20.074,10 18.975,60 802,96 1.901,46 31-dec 802,96

Complex 67 woningen, grond PSV193/ V12209 U032 25.212,12 25.212,12 14.640,90 702,21 10.571,22 9.869,01 449,28 1.151,49 31-dec 449,28

Complex 21 woningen, grond PSV193/ V 14433 U034 12.170,39 12.170,39 6.674,65 300,89 5.495,74 5.194,85 226,70 527,59 31-dec 226,70

Complex 108 woningen, grond PSV193/ V14433 U036 19.414,29 19.414,29 12.177,57 533,86 7.236,72 6.702,86 298,51 832,37 31-dec 298,51

Idem, grondvoorschot U037 28.394,43 28.394,43 18.003,67 770,55 10.390,76 9.620,21 415,63 1.186,18 31-dec 415,63

Totaal Stichting "Weller Wonen" 665.619,43 665.619,43 370.140,41 14.577,28 295.479,02 280.901,74 12.107,17 26.684,45 12.107,17

Geldleningen verenigingen en stichtingen

ISD-BOL Renovatie hoogbouw, gebouw U100 1.245.246,92 1.245.246,92 290.556,00 41.508,00 954.690,92 913.182,92 57.281,46 98.789,46 31-dec 57.281,46

ISD-BOL Renovatie hoogbouw, installaties U101 758.487,27 758.487,27 353.962,00 50.566,00 404.525,27 353.959,27 24.271,52 74.837,52 31-dec 24.271,52

ISD-BOL Renovatie hoogbouw, inventaris U102 424.248,54 424.248,54 296.975,00 42.425,00 127.273,54 84.848,54 7.636,41 50.061,41 31-dec 7.636,41

Drumfanfare / Majorettenpeloton Parcifal U103 14.175,00 14.175,00 9.922,50 1.417,50 4.252,50 2.835,00 255,15 1.672,65 31-dec 255,15

Bazuinenkorps Jong Leven U104 11.130,00 11.130,00 6.678,00 1.113,00 4.452,00 3.339,00 267,12 1.380,12 31-dec 267,12

Fanfare Harpe Davids U111 10.710,00 10.710,00 7.497,00 1.071,00 3.213,00 2.142,00 192,78 1.263,78 31-dec 192,78

Fanfare St. Barbara U112 21.330,00 21.330,00 14.931,00 2.133,00 6.399,00 4.266,00 383,94 2.516,94 31-dec 383,94

Chr. Harmonie "De Bazuin" U113 14.310,00 14.310,00 8.586,00 1.431,00 5.724,00 4.293,00 343,44 1.774,44 31-dec 343,44

Lening Tranche C Enexis BV U116 1.208.560,57 1.208.560,57 0,00 1.208.560,57 1.208.560,57 0,00 56.198,07 1.264.758,64 30-sep 42.148,55

Lening Tranche D Enexis BV U117 845.992,40 845.992,40 0,00 0,00 845.992,40 845.992,40 60.911,45 60.911,45 30-sep 45.683,59

Lening Atrium 2012 U118 885.000,00 885.000,00 0,00 0,00 885.000,00 885.000,00 57.525,00 57.525,00 31-dec 57.525,00

Achtergestelde leningen Startende Ondernemers

Totaal geldleningen verenigingen en stichtingen 5.439.190,70 5.439.190,70 989.107,50 1.350.225,07 4.450.083,20 3.099.858,13 265.266,34 1.615.491,41 235.988,96

Totaal Kostenplaats Rente en Afschrijving 6.104.810,13 6.104.810,13 1.359.247,91 1.364.802,35 4.745.562,22 3.380.759,87 277.373,51 1.642.175,86 248.096,13
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Bijlage 9 Overzicht Opgenomen gelden



GEMEENTE BRUNSSUM STAAT VAN DE OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN BEGROTING 2013

Nummer oorspr. Datum Datum goedkeu- O, Jaar Rente- Restantbedrag Bedrag van de Rente Aflossing Extra aflossing Totaal RestantbedragRente Lening door-

geldl. bedrag van Raadsbesl. ringsbesluit S van de percentage van de geld- in de loop van betaald in 2013 aflossingen einde dienst- werkelijk be- vestrekt c.q.

(O...) de geldlening c.q. besluit G.S. en nummer of laatste lening begin het jaar opge- jaar trekking heb- opmerking

B en W R aflossing dienstjaar nomen gelden bend op 2013

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

Leningen banken

001 4.000.000,00 13-03-07 S 2027 4,34000 3.000.000,00 130.200,00 200.000,00 0,00 200.000,00 2.800.000,00 123.159,55

002 2.500.000,00 03-02-09 S 2029 4,79000 2.125.000,00 101.787,50 125.000,00 0,00 125.000,00 2.000.000,00 96.332,22 Renteaanpassing per 3-2-2019(na 10 jaar)

003 4.000.000,00 24-11-10 S 2030 3,32000 3.600.000,00 119.520,00 200.000,00 0,00 200.000,00 3.400.000,00 118.837,56 Renteaanpassing per 24-11-2020(na 10 jaar)

465 907.560,00 08-10-96 S 2016 4,03000 181.512,11 7.314,94 45.378,02 0,00 45.378,02 136.134,09 6.898,39 Renteaanpassing per 9-10-2006(na 10 jaar)

466 907.560,00 21-01-97 S 2017 4,06000 226.890,13 9.211,74 45.378,02 0,00 45.378,02 181.512,11 7.471,74 Renteaanpassing per 21-1-2007(na 10 jaar)

467 907.560,00 18-02-97 S 2017 4,07000 226.890,13 9.234,43 45.378,02 0,00 45.378,02 181.512,11 7.608,14 Renteaanpassing per 14-2-2007(na 10 jaar)

469 1.815.121,00 16-12-97 S 2017 4,10000 453.780,23 18.604,99 90.756,05 0,00 90.756,05 363.024,18 18.439,61 Renteaanpassing per 15-12-2007(na 10 jaar)

563 907.560,00 27-08-96 S 2016 4,12000 181.512,10 7.478,30 45.378,03 0,00 45.378,03 136.134,07 6.829,14 Geen extra aflossing mogelijk, renteaanpassing per 26-08-2006

474 3.000.000,00 23-04-02 S 2022 5,47500 1.500.000,00 82.125,00 150.000,00 0,00 150.000,00 1.350.000,00 76.376,25

478 680.000,00 22-10-02 S 2013 4,63000 68.000,00 3.148,40 68.000,00 0,00 68.000,00 0,00 1.609,18

Sub-totaal 19.625.361,00 11.563.584,70 0,00 488.625,30 1.015.268,14 0,00 1.015.268,14 10.548.316,56 463.561,78

Leningen pensioenfondsen

559 2.280.246,00 25-10-93 S 2013 4,63000 1.966.962,85 91.070,38 1.966.962,85 0,00 1.966.962,85 0,00 88.793,62 Het Adres, renteaanp.22-12-2003

562 1.815.121,00 24-10-95 S 2015 6,60000 272.268,13 17.969,70 90.756,04 0,00 90.756,04 181.512,09 16.788,36 Geen extra aflossing mogelijk, renteaanpassing 20-10-2005

Sub-totaal 4.095.367,00 2.239.230,98 0,00 109.040,08 2.057.718,89 0,00 2.057.718,89 181.512,09 105.581,98

Leningen verzekeringsmaatschappijen

Sub-totaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totaal 23.720.728,00 13.802.815,68 0,00 597.665,38 3.072.987,03 0,00 3.072.987,03 10.729.828,65 569.143,76

597.665,38



GEMEENTE BRUNSSUM STAAT VAN DE OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN BEGROTING 2014

Nummer oorspr. Datum Datum goedkeu- O, Jaar Rente- Restantbedrag Bedrag van de Rente Aflossing Extra aflossing Totaal RestantbedragRente Lening door-

geldl. bedrag van Raadsbesl. ringsbesluit S van de percentage van de geld- in de loop van betaald in 2014 aflossingen einde dienst- werkelijk be- vestrekt c.q.

(O...) de geldlening c.q. besluit G.S. en nummer of laatste lening begin het jaar opge- jaar trekking heb- opmerking

B en W R aflossing dienstjaar nomen gelden bend op 2014

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

Leningen banken

001 4.000.000,00 13-03-07 S 2027 4,34000 2.800.000,00 121.520,00 200.000,00 0,00 200.000,00 2.600.000,00 114.479,56

002 2.500.000,00 03-02-09 S 2029 4,79000 2.000.000,00 95.800,00 125.000,00 0,00 125.000,00 1.875.000,00 90.344,73 Renteaanpassing per 3-2-2019(na 10 jaar)

003 4.000.000,00 24-11-10 S 2030 3,32000 3.400.000,00 112.880,00 200.000,00 0,00 200.000,00 3.200.000,00 112.197,55 Renteaanpassing per 24-11-2020(na 10 jaar)

465 907.560,00 08-10-96 S 2016 4,03000 136.134,09 5.486,20 45.378,02 0,00 45.378,02 90.756,07 5.069,66 Renteaanpassing per 9-10-2006(na 10 jaar)

466 907.560,00 21-01-97 S 2017 4,06000 181.512,11 7.369,39 45.378,02 0,00 45.378,02 136.134,09 5.629,39 Renteaanpassing per 21-1-2007(na 10 jaar)

467 907.560,00 18-02-97 S 2017 4,07000 181.512,11 7.387,54 45.378,02 0,00 45.378,02 136.134,09 5.761,26 Renteaanpassing per 14-2-2007(na 10 jaar)

469 1.815.121,00 16-12-97 S 2017 4,10000 363.024,18 14.883,99 90.756,04 0,00 90.756,04 272.268,14 14.718,61 Renteaanpassing per 15-12-2007(na 10 jaar)

563 907.560,00 27-08-96 S 2016 4,12000 136.134,07 5.608,72 45.378,02 0,00 45.378,02 90.756,05 4.959,57 Geen extra aflossing mogelijk, renteaanpassing per 26-08-2006

474 3.000.000,00 23-04-02 S 2022 5,47500 1.350.000,00 73.912,50 150.000,00 0,00 150.000,00 1.200.000,00 68.163,75

Sub-totaal 18.945.361,00 10.548.316,56 0,00 444.848,34 947.268,12 0,00 947.268,12 9.601.048,44 421.324,08

Leningen pensioenfondsen

562 1.815.121,00 24-10-95 S 2015 6,60000 181.512,09 11.979,80 90.756,05 0,00 90.756,05 90.756,04 10.798,46 Geen extra aflossing mogelijk, renteaanpassing 20-10-2005

Sub-totaal 1.815.121,00 181.512,09 0,00 11.979,80 90.756,05 0,00 90.756,05 90.756,04 10.798,46

Leningen verzekeringsmaatschappijen

Sub-totaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totaal 20.760.482,00 10.729.828,65 0,00 456.828,14 1.038.024,17 0,00 1.038.024,17 9.691.804,48 432.122,54

456.828,14



GEMEENTE BRUNSSUM STAAT VAN DE OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN BEGROTING 2015

Nummer oorspr. Datum Datum goedkeu- O, Jaar Rente- Restantbedrag Bedrag van de Rente Aflossing Extra aflossing Totaal RestantbedragRente Lening door-

geldl. bedrag van Raadsbesl. ringsbesluit S van de percentage van de geld- in de loop van betaald in 2015 aflossingen einde dienst- werkelijk be- vestrekt c.q.

(O...) de geldlening c.q. besluit G.S. en nummer of laatste lening begin het jaar opge- jaar trekking heb- opmerking

B en W R aflossing dienstjaar nomen gelden bend op 2015

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

Leningen banken

001 4.000.000,00 13-03-07 S 2027 4,34000 2.600.000,00 112.840,00 200.000,00 0,00 200.000,00 2.400.000,00 105.799,55

002 2.500.000,00 03-02-09 S 2029 4,79000 1.875.000,00 89.812,50 125.000,00 0,00 125.000,00 1.750.000,00 84.357,22 Renteaanpassing per 3-2-2019(na 10 jaar)

003 4.000.000,00 24-11-10 S 2030 3,32000 3.200.000,00 106.240,00 200.000,00 0,00 200.000,00 3.000.000,00 105.557,56 Renteaanpassing per 24-11-2020(na 10 jaar)

465 907.560,00 08-10-96 S 2016 4,03000 90.756,07 3.657,47 45.378,02 0,00 45.378,02 45.378,05 3.240,93 Renteaanpassing per 9-10-2006(na 10 jaar)

466 907.560,00 21-01-97 S 2017 4,06000 136.134,09 5.527,04 45.378,02 0,00 45.378,02 90.756,07 3.787,05 Renteaanpassing per 21-1-2007(na 10 jaar)

467 907.560,00 18-02-97 S 2017 4,07000 136.134,09 5.540,66 45.378,02 0,00 45.378,02 90.756,07 3.914,37 Renteaanpassing per 14-2-2007(na 10 jaar)

469 1.815.121,00 16-12-97 S 2017 4,10000 272.268,14 11.162,99 90.756,05 0,00 90.756,05 181.512,09 10.997,62 Renteaanpassing per 15-12-2007(na 10 jaar)

563 907.560,00 27-08-96 S 2016 4,12000 90.756,05 3.739,15 45.378,03 0,00 45.378,03 45.378,02 3.089,99 Geen extra aflossing mogelijk, renteaanpassing per 26-08-2006

474 3.000.000,00 23-04-02 S 2022 5,47500 1.200.000,00 65.700,00 150.000,00 0,00 150.000,00 1.050.000,00 59.951,25

Sub-totaal 18.945.361,00 9.601.048,44 0,00 404.219,81 947.268,14 0,00 947.268,14 8.653.780,30 380.695,54

Leningen pensioenfondsen

562 1.815.121,00 24-10-95 S 2015 6,60000 90.756,04 5.989,90 90.756,04 0,00 90.756,04 0,00 4.808,56 Geen extra aflossing mogelijk, renteaanpassing 20-10-2005

Sub-totaal 1.815.121,00 90.756,04 0,00 5.989,90 90.756,04 0,00 90.756,04 0,00 4.808,56

Leningen verzekeringsmaatschappijen

Sub-totaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totaal 20.760.482,00 9.691.804,48 0,00 410.209,71 1.038.024,18 0,00 1.038.024,18 8.653.780,30 385.504,10

410.209,71



GEMEENTE BRUNSSUM STAAT VAN DE OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN BEGROTING 2016

Nummer oorspr. Datum Datum goedkeu- O, Jaar Rente- Restantbedrag Bedrag van de Rente Aflossing Extra aflossing Totaal RestantbedragRente Lening door-

geldl. bedrag van Raadsbesl. ringsbesluit S van de percentage van de geld- in de loop van betaald in 2016 aflossingen einde dienst- werkelijk be- vestrekt c.q.

(O...) de geldlening c.q. besluit G.S. en nummer of laatste lening begin het jaar opge- jaar trekking heb- opmerking

B en W R aflossing dienstjaar nomen gelden bend op 2016

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

Leningen banken

001 4.000.000,00 13-03-07 S 2027 4,34000 2.400.000,00 104.160,00 200.000,00 0,00 200.000,00 2.200.000,00 97.119,56

002 2.500.000,00 03-02-09 S 2029 4,79000 1.750.000,00 83.825,00 125.000,00 0,00 125.000,00 1.625.000,00 78.369,72 Renteaanpassing per 3-2-2019(na 10 jaar)

003 4.000.000,00 24-11-10 S 2030 3,32000 3.000.000,00 99.600,00 200.000,00 0,00 200.000,00 2.800.000,00 98.917,55 Renteaanpassing per 24-11-2020(na 10 jaar)

465 907.560,00 08-10-96 S 2016 4,03000 45.378,05 1.828,74 45.378,05 0,00 45.378,05 0,00 1.412,19 Renteaanpassing per 9-10-2006(na 10 jaar)

466 907.560,00 21-01-97 S 2017 4,06000 90.756,07 3.684,70 45.378,02 0,00 45.378,02 45.378,05 1.944,71 Renteaanpassing per 21-1-2007(na 10 jaar)

467 907.560,00 18-02-97 S 2017 4,07000 90.756,07 3.693,77 45.378,02 0,00 45.378,02 45.378,05 2.067,49 Renteaanpassing per 14-2-2007(na 10 jaar)

469 1.815.121,00 16-12-97 S 2017 4,10000 181.512,09 7.442,00 90.756,04 0,00 90.756,04 90.756,05 7.276,62 Renteaanpassing per 15-12-2007(na 10 jaar)

563 907.560,00 27-08-96 S 2016 4,12000 45.378,02 1.869,57 45.378,02 0,00 45.378,02 0,00 1.220,41 Geen extra aflossing mogelijk, renteaanpassing per 26-08-2006

474 3.000.000,00 23-04-02 S 2022 5,47500 1.050.000,00 57.487,50 150.000,00 0,00 150.000,00 900.000,00 51.738,75

Sub-totaal 18.945.361,00 8.653.780,30 0,00 363.591,28 947.268,15 0,00 947.268,15 7.706.512,15 340.067,00

Leningen pensioenfondsen

562 1.815.121,00 24-10-95 S 2015 6,60000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Geen extra aflossing mogelijk, renteaanpassing 20-10-2005

Sub-totaal 1.815.121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Leningen verzekeringsmaatschappijen

Sub-totaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totaal 20.760.482,00 8.653.780,30 0,00 363.591,28 947.268,15 0,00 947.268,15 7.706.512,15 340.067,00

363.591,28



Programmabegroting gemeente Brunssum 2013

Bijlage 10 EMU-saldo

Omdat Nederland met het EMU-saldo van de totale overheid dreigde uit te komen onder de 2,5% BBP-
grens, zijn in 2004 in het bestuurlijk akkoord “Beheersen EMU-saldo lokale overheid” afspraken
gemaakt tussen het rijk en de lokale overheden. Per gemeente is het maximale tekort op het EMU-saldo
vastgesteld, voor Brunssum is dit € 3.825.000 (2010 € 4.918.000).

Voor de bepaling van het gemeentelijk EMU-saldo wordt, conform artikel 71 van het BBV,
onderstaande tabel gehanteerd.

De gemeente Brunssum heeft een positief EMU-saldo en blijft dus ver boven het voor 2013
afgesproken maximale tekort. De referentie waarde voor 2013 is bekend gemaakt in de
septembercirculaire 2012. Brunssum blijft ver beneden de norm voor 2013.

In het wetsvoorstel Houdbare overheidsfinanciën, dat in september aan de Tweede Kamer zal worden
aangeboden wordt gestuurd op een macro-norm voor het EMU-saldo van de medeoverheden (dus
gemeenten, provincies en waterschappen) gezamenlijk. Indien op basis van de gezamenlijke
begrotingen blijkt dat de macro-norm wordt overschreden, zullen de medeoverheden maatregelen
moeten treffen. Gezien het feit dat Brunssum ruim beneden de norm blijft, verwachten we niet dat dit
nadelige effecten heeft

2012 2013 2014
1) 2) 2)

1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves
(zie BBV, artikel 17c)

233 584 584

+2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 2.504 2.527 2.527
+3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de

exploitatie
919 929 919

-4 Uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op de
balans worden geactiveerd

0 0 0

+5 De in mindering op de onder vraag 4 bedoelde investeringen
gebrachte ontvangen bijdragen van het Rijk, de Provincies, de
Europese Unie en overigen

0 0 0

+6a Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste
activa (tegen verkoopprijs)

0 0 0

-6b Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa 0 0 0
-7 Uitgaven aan aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-,

woonrijp maken e.d.
5.322 266 266

+8a Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs) 1.849 0 0
-8b Boekwinst op grondverkopen 92 0 0
-9 Betalingen ten laste van de voorzieningen 0 0 0
-10 Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten

laste van de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder
één van de bovenstaand posten

0 4.163 4.069

-11 Boekwinst bij verkoop deelnemingen en aandelen 0 0 0

91 -389 -305

-3.920 -3.994 -3.994

De gemeente Brunssum blijft dus ruim beneden de afgesproken waarde.

1) volgens realisatie begroting, zonodig aangevuld met raming resterende periode
2) volgens begroting

Berekend EMU-saldo

bedragen * euro 1.000

Referentiewaarde voor de gemeente Brunssum
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Bijlage 11 Overzicht gebruikte afkortingen

AJOZ Algemene Juridische en Organisatorische Zaken
AJZ Algemene Juridische Zaken
AMW Algemeen Maatschappelijk Werk
ARBO Arbeidsomstandigheden
AWACS Airborne Warning And Control System
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BDU Brede Doel Uitkering
BenW Burgemeester en Wethouders
BIBOB Bevordering Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur
BRON Brunssum Onderbanken
BRWZL Brandweer Zuid Limburg
BTM Bedrijfs Terreinen Management
CJG Centrum voor Jeugd en Gezin
CMWW Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk
DB Dagelijks Bestuur
DUO Dienst Uitvoering Onderwijs
EGEM Elektronische Gemeenten
EZ Economische Zaken
FLO Functioneel Leeftijds Ontslag
GGD Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst
GGZ Geestelijke Gezondheids Zorg
GFT-afval Groente-, fruit- en tuinafval
Grex-wet Grondexploitatie-wet
I en A Informatisering en Automatisering
ICT Informatie en Communicatie Technologie
ID-banen Instroom- doorstroombanen
IOAW Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers
ISDBOL Intergemeentelijke Sociale Dienst Brunssum Onderbanken Landgraaf
JGZ Jeugd Gezondheids Zorg
JPP Jeugd Preventie Programma
KCC Klant Contact Centrum
KBL Krediet Bank Limburg
KvK Kamer van Koophandel
KRW Kaderrichtlijn Water
LEA Lokaal Educatieve Agenda
LHB Limburg Herstructureert Bedrijventerreinen (onderneming van Provincie Limburg en

NV IndustriebankLIOF)
LRK Landelijk Register Kinderopvang
MAU Meerjarige Aanvullende Uitkering
MKB Midden en Klein Bedrijf
MER Minima-effectrapportage nibud
MER Mileueffectrapportage
MIP OR Meerjarig Investerings Programma Openbare Ruimte
NSvV Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde
NWW Nature Wonder World
OAB Onderwijs Achterstanden Beleid
OAS Optimalisatie Afvalwatersysteem Studie
OKE Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie
OZB Onroerend-zaakbelastingen
OZL Oostelijk Zuid Limburg
POL Provinciaal Omgevingsplan Limburg
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PSL Parkstad Limburg
RIMO Regionaal Instituut Maatschappelijke Opvang
ROC Regionaal Opleidings Centrum
ROVL Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg
RUD Regionale Uitvoeringsdienst
SES Sociaal Economische Status
SMK Stichting Muziekschool Kerkrade
Sw Sociale werkvoorziening
VIP Verwijs Index Parkstad
VMK Verkeers Milieu Kaart
VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten
VOV Voorwaarden Openbare Verlichting
VRPL Vestigingenregister Parkstad Limburg
VSV Voortijdig School Verlaten
VVE Voor en Vroegschoolse Educatie
WAP Woningaanpassing
Wet Hof Wet Houdbaarheid OverheidsFinanciën
Wgs Wet Schuldhulpverlening
WIA Wet Inkomensvoorziening Arbeidsongeschikten
WIJ Wet Investeren in Jongeren
Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WGA Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen
Wajong Wet arbeidsgehandicapte jongeren
Wmo Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WNS Welzijn Nieuwe Stijl
WOZ Wet waardering onroerende zaken
WOZL Werkvoorzieningschap OZL
Wro Wet ruimtelijke ordening
WSW Wet Sociale Werkvoorziening
WVG Wet Voorkeursrecht Gemeenten
WW Werkloosheidswet
WWB Wet Werk en Bijstand
WWNV Wet Werken Naar Vermogen
WWZ Wonen Welzijn en Zorg
ZAT Zorg Advies Team
ZMP Zeer Moeilijk Plaatsbaren
ZZP Zorgzwaartepakketten



Programmabegroting gemeente Brunssum 2013

0e Begrotingswijzinging 2013

De primitieve begroting 2013 is opgesteld op basis van de stand van 10 juli 2012. dat is inclusief de
inzet van de over- en onderschrijdingen ad € 444.000 (die ook nog zijn vermeld op het overzicht
Begrotingsbeeld inclusief dekkingsmaatregelen).
De primitieve begroting sluit met een onttrekking van het tekort ad € 689.000 aan het Schommelfonds.
In het overzicht Begrotingsbeeld inclusief dekkingsmaatregelen op pagina 14 is sprake van een
onttrekking van € 470.000.

De bezuingingsmaatregelen zijn verwerkt in deze 0e begrotingswijzing en deze sluit met een lagere
onttrekking aan het schommelfonds van € 219.000.

Hieronder is de aansluiting tussen de primitieve begroting en de begrotingswijziging opgenomen.

Aansluiting tussen de primitieve begroting 2013 en de 0e begrotingswijzing:

A Onttrekking in primitieve begroting (incl. onder/overschrijdingen) 689
correctie geschrapt budget Abri's (zit wel in prim.begroting) -58

631
bij: taakstelling 652
af: maatregelen -803
af: 3 maatregelen in overzicht naar beneden afgerond -2

B Onttrekking in opstelling conform overzicht college 478

Dit verschil tussen A en B is opgenomen in de 0e begrotingswijziging 211



Betreft de 0e begrotingswijziging van 2013 inzake Bezuinigings voorstellen 2013 - 2016 UITGAVEN INKOMSTEN

Programma Beleidsveld Omschrijving Geraamde uitgaven Bijstelling Nieuwe raming Programma Beleidsveld Omschrijving Geraamde inkomsten Bijstelling Nieuwe raming

volgens de begroting uitgaven uitgaven volgens de begroting inkomsten inkomsten

2013 incl. wijzigingen 2013 incl. wijzigingen

GEWONE DIENST GEWONE DIENST

1 Bestuurlijke Pijler 1 Bestuurlijke Pijler

11 Communicatie en interactie 6.188.598 -80.329 6.108.269 11 Communicatie en interactie 251.787 0 251.787

12 Integrale veiligheid 2.372.353 0 2.372.353 12 Integrale veiligheid 167.919 -130.000 37.919

13 Dienstverlening 1.171.355 0 1.171.355 13 Dienstverlening 466.647 -20.000 446.647

Subtotaal 9.732.306 -80.329 9.651.977 Subtotaal 886.353 -150.000 736.353

2 Sociale Pijler 2 Sociale Pijler

21 Minima- en Wwb-beleid 15.220.436 -1.152 15.219.284 21 Minima- en Wwb-beleid 11.097.800 125.000 11.222.800

Subtotaal 15.220.436 -1.152 15.219.284 Subtotaal 11.097.800 125.000 11.222.800

3 Ruimtelijke Pijler 3 Ruimtelijke Pijler

31 Ruimtelijk beleid en volkshuisvesting 1.808.949 66.000 1.874.949 31 Ruimtelijk beleid en volkshuisvesting 550.540 12.000 562.540

32 Milieu, verkeer en openbare ruimte 14.370.021 -96.500 14.273.521 32 Milieu, verkeer en openbare ruimte 8.543.812 135.000 8.678.812

399 Resteffecten programma 3 1.315.198 0 1.315.198 399 Resteffecten programma 3 1.012.618 -40.000 972.618

Subtotaal 17.494.168 -30.500 17.463.668 Subtotaal 10.106.970 107.000 10.213.970

4 Economische Pijler 4 Economische Pijler

41 Werk 140.871 28.700 169.571 41 Werk 1.674 0 1.674

Subtotaal 140.871 28.700 169.571 Subtotaal 1.674 0 1.674

5 Maatschappelijke Pijler 5 Maatschappelijke Pijler

51 Cultuur en sport 3.149.785 -14.500 3.135.285 51 Cultuur en sport 680.281 0 680.281

52 Wijkvoorzieningen 2.353.631 -5.000 2.348.631 52 Wijkvoorzieningen 579.497 0 579.497

53 Zorg en gezondheid 2.141.863 -10.000 2.131.863 53 Zorg en gezondheid 0 0 0

54 Jeugd en onderwijs 4.314.770 -10.000 4.304.770 54 Jeugd en onderwijs 208.196 0 208.196

Subtotaal 11.960.049 -39.500 11.920.549 Subtotaal 1.467.974 0 1.467.974

6 Algemene Middelen 6 Algemene Middelen

63 Financieringsmiddelen 413.217 -25.000 388.217 63 Financieringsmiddelen 2.926.425 0 2.926.425

699 Resteffecten programma 6 2.435.800 63.000 2.498.800 699 Resteffecten programma 6 4.032.107 -166.781 3.865.326

Subtotaal 2.849.017 38.000 2.887.017 Subtotaal 6.958.532 -166.781 6.791.751

Totaal 57.396.847 -84.781 57.312.066 Totaal 30.519.303 -84.781 30.434.522


