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Inleiding  

Samen Verder Bouwen  is het thema van de begroting 2020. Dit werken we vervolgens uit in vijf 
centrale onderwerpen. 

Allereerst hebben we, zoals aangegeven in de kadernota 2019, de financiën duurzaam op orde 
gebracht. Er ligt nu een structureel en reëel sluitende begroting voor, binnen de begrotingskaders van 
de gemeenteraad. De meerjarenbegroting laat zelfs overschotten zien, die conform de kaders en in 
afwachting van de bevindingen van de provincie blijven staan tot het voorjaar van 2020 als de nieuwe 
kaderbrief aan de orde is. Dit is verder verstandig omdat er nu gerekend is met de 
septembercirculaire en het regelmatig voorkomt dat in de meicirculaire het Rijk hun 
bestedingspatroon naar beneden bijstelt en het gemeentefonds daardoor mee krimpt. Dan 
heroverwegen we ook de besteding van de € 40 miljoen investeringsruimte die van 2021 tot en met 
2023 beschikbaar is. Zoals besloten in de begroting 2019, hebben we alle investeringen tot 2021 
opgeschort. De dekkingsgraad van het risicoprofiel is op 100% gebracht. Behalve aan een duurzaam 
financieel perspectief, hebben we ook gewerkt aan een…  

• nieuwe kadernota weerstandsvermogen en risicobeheersing; 
• regeling grote projecten; 
• nieuwe verordening op het financieel beleid, beheer en organisatie (verordening 212); 
• nieuwe kadernota voor vastgoed en accommodaties en  
• nieuwe kadernota voor het integraal beheer van de openbare ruimte.  

 
Hiermee hebben we gebouwd aan een begroting die aan de eisen van repressief toezicht kan 
voldoen. Om de kaderstellende rol van de gemeenteraad te versterken hebben we bovendien de 
opzet en leesbaarheid van de begroting verbeterd. Dit staat overigens los van het onderzoek van de 
rekenkamercommissie dat nog volgt. 

Deze begroting is het startpunt om samen met de provincie te werken aan een kader voor bestuurlijke 
afspraken. Dit kader kent drie onderdelen.  

1. een nieuwe visie 2030 opstellen voor de gemeente; 
2. drie proeftuinen uitvoeren (centrum Geleen, ondermijning/veiligheid en beheer openbare 

ruimte) en  
3. samenwerken aan programmatische thema’s die van toegevoegde waarde zijn voor provincie 

en gemeente.  

 
De komende periode bepalen we deze thema’s in samenwerking met de provincie. We koppelen 
daaraan ook de  inzet van het investeringsprogramma.  

Begrotingskaders vaststellen is één, maar ze naleven is een ander punt. Dit vergt een bestuurscultuur 
die genomen besluiten daadwerkelijk uitvoert en die bezuinigingen niet terugdraait. En als dat wel 
gebeurt moet daar een andere (nieuwe) structurele maatregel tegenover staan. Zodat er geen 
begrotingstekort ontstaat. Maar ook een cultuur die de dialoog met de samenleving voortzet en die 
werkt aan de opgaven van de gemeente. De rol van de gemeente verandert van uitvoerder naar 
facilitator, verbinder en aanjager, van financier naar co-financier. 

Samen Duurzaam ontwikkelt zich van een bestuurlijk voornemen naar een werkwijze waarin  
gemeente en maatschappelijke partners samenwerken. Het innovatieve karakter van deze werkwijze 
schept kansen om doorbraken te realiseren op prioriteiten waarop jarenlang te weinig vooruitgang is 
geboekt. En dit alles natuurlijk voor de gezondheid, ontwikkelkansen, veiligheid en welvaart van onze 
inwoners. De ambitie van het coalitieakkoord en de kadernota is om van uit een faciliterende, 
verbindende en aanjagende rol van de gemeente, opgavegericht te gaan werken. Intern draagvlak is 
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hiervoor nu cruciaal. Dat geldt ook voor de inzet van bestuurlijke en ambtelijke uren en de middelen 
voor begeleiding door de Brightlands Innovation Factory (BIF) en de communicatiemiddelen. 

Met de unieke expertise van de BIF komen innovaties tot stand op de maatschappelijke opgaven van 
Samen Duurzaam. Een belangrijke ‘bijvangst’ is dat onze eigen medewerkers zich de expertise van 
de BIF eigen maken. En dat onze organisatie beter in staat is om samen met inwoners, ondernemers, 
maatschappelijke instellingen en andere overheden te vernieuwen. Tijdens de 
stakeholdersconferentie van oktober 2018 waren ook de stakeholders ervan overtuigd dat we de 
grootste opgaven van Sittard-Geleen alleen in samenwerking met rijk en provincie kunnen realiseren. 
Sittard-Geleen is nu één van de vijf nationale proeftuinen waarin rijk en regio met elkaar 
samenwerken in de Inter Bestuurlijk Programma-opgave ‘regionale economie als versneller’. Dit 
hebben we te danken aan de (in ‘Den Haag’ geziene) kracht van Chemelot en de netwerkposities van 
Sittard-Geleen in het G40 stedennetwerk en de VNG.  

De proeftuin heeft als werktitel ‘regionale inbedding Chemelot’ en kent een looptijd van 18 maanden. 
De proeftuin zal de hefboom zijn voor de samenwerking binnen Zuid-Limburg en met de diverse 
ministeries om de meest duurzame chemiesite van Europa te realiseren. Gelijktijdig wordt de hele 
Zuid-Limburgse economie (inclusief arbeidsmarkt en woonklimaat) competitief gemaakt op het gebied 
van innovatie en duurzaamheid. Er ontstaat zo een sterk regionaal economisch ecosysteem te 
bouwen dat versnellingen te weeg brengt in de ontwikkeling van de nationale economie.  

Tot slot, om dit alles mogelijk te maken, moet de basis (lees de organisatie) op orde te zijn. Dat wil 
zeggen dat de organisatie kostenbewust is, betrouwbaar, open en goed zorgt voor haar medewerkers. 
Met als meest belangrijke elementen: een strakke, transparante en integere bedrijfsvoering, lage 
overhead, kennismanagement dat op orde is en een prettig werkklimaat voor de medewerkers. Een 
belangrijke factor voor dit laatste is dat de ambtelijke huisvesting voldoet aan de eisen van de tijd. In 
de begroting 2017 heeft de gemeenteraad € 4 miljoen aan incidentele middelen beschikbaar gesteld 
voor een kwaliteitsimpuls van de organisatie. Met als doel een beweging op gang te brengen die leidt 
tot verjonging en nieuw elan binnen de organisatie. In het voorjaar van 2019 hebben we  de raad op 
twee momenten (themabijeenkomsten) geïnformeerd over de staat van de organisatie en de 
beweging die in gang is gezet. Na een gedegen voorbereiding ligt er nu een samenhangend geheel 
van acties voor de gewenste kwaliteitsimpuls in de organisatie. De aanpak is gebaseerd op de interne 
visie ‘Wij werken samen voor Sittard-Geleen’. Daarbij staan wendbaarheid, diversiteit en 
duurzaamheid centraal in alles wat we doen. In een volgende fase van dit proces zetten we in op 
versterking van vijf hoofdzaken: sturing en leiderschap, opgaven centraal, goed werkgeverschap, 
verjonging en nieuw elan, en de bedrijfsvoering op orde . Met een aantal thema’s zijn we overigens al 
gestart.  

Hieraan willen we voortvarend verder bouwen en doen daarom een beroep op de 4 miljoen euro 
(incidenteel) die de raad hiervoor beschikbaar heeft gesteld. Naast dit voornamelijk kwalitatief aspect 
doen we ook voorstellen om de basis in kwantitatieve zin op orde te brengen. En daarmee gaan we 
de dienstverlening naar onze inwoners verbeteren. We denken hierbij aan ruimtelijke projecten en 
beheer, sociale zaken, beleid en digitalisering. Hiervoor is met ingang van 2020 € 2,5 miljoen per jaar 
beschikbaar 

 

Sittard-Geleen, 1 oktober 2019 
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Bestuurlijke samenvatting 

Samen. Verder. Bouwen.  Het zijn drie eenvoudige woorden. Maar ze zeggen alles  over hoe we de 
komende periode willen werken met en aan onze gemeente.  

Samen . Met onze inwoners, bedrijven en instellingen. En samen ook met regiogemeenten, rijk en 
provincie.  Omdat we weten dat we onze opgaven alleen kunnen realiseren door samen te werken. 
Maar ook omdat we ervan overtuigd zijn dat we samen mét en dichtbij onze inwoners en stakeholders 
meer kunnen bereiken. Dat hebben we de afgelopen periode gezien in het proces ‘Samen Duurzaam’ 
waarin een behoorlijke groep van partijen is ontstaan die samen aan de slag wil met onze opgaven en 
daarmee mee willen werken aan de toekomst van Sittard-Geleen.  

Verder . Komend jaar zetten we verdere stappen op weg naar een nieuwe bestuursstijl. Een 
bestuursstijl die aansluit bij de steeds veranderende wensen en behoeften van onze inwoners, 
bedrijven en instellingen. En die zich kenmerkt door samenwerking, transparantie, herkenbaarheid en 
vertrouwen. Met het accent op de samenwerkende rol van de gemeente als co-creator, facilitator en 
verbinder.  

Bouwen . Dat doen we eerst en vooral aan onze financiële positie, aan een financieel stevig 
fundament. Zodat we een solide basis hebben om in de toekomst verder te bouwen aan onze 
gemeente. Dat heeft voor 2020 een begroting opgeleverd die structureel sluitend is gemaakt. Een 
begroting die de eisen van repressief toezicht kan doorstaan. Want dat is wat we willen: vanaf 2020 
beëindiging van het preventieve toezicht en met de provincie verder spreken over een 
bestuursakkoord. 

Verder bouwen we ook aan een prettige woon- en leefomgeving voor onze inwoners. En die vraagt 
om doorlopende aandacht voor de (verkeers)veiligheid. Zo blijven we het komend jaar onze pijlen 
richten op de ondermijnende criminaliteit. Maar ook aan de (brand)gevaarlijke hennepplantages of de 
dumpingen van drugsafval in buurten en wijken. Ondermijnende criminaliteit raakt ons immers 
allemaal. Daarnaast blijft de zorg voor de veiligheid van onze inwoners rondom activiteiten met 
gevaarlijke stoffen een belangrijk aandachtspunt. Voor twee risicobronnen hebben we eerder al apart 
beleid vastgesteld (‘Veiligheidsvisie Chemelot’ en ‘Veiligheidsvisie Spoorzone’). De komende periode 
gaan we één gebiedsgerichte visie ontwikkelen op de omgevingsveiligheid (= externe veiligheid). En 
komt er onder de omwonenden van de Chemelotsite een onderzoek naar de veiligheidsbeleving.  

Onze gemeente heeft een sterk economische profiel met de Chemelotcampus, logistiek knooppunt 
Holtum, de automotive industrie en de verschillende zorgcentra. En daar liggen kansen. Denk alleen 
al aan de energietransitie in combinatie met bijvoorbeeld de kennisontwikkeling op de Brightland 
Chemelot Campus en toepassing daarvan op het Chemelotterrein.  Dat geeft nieuwe mogelijkheden 
om Sittard-Geleen landelijk door te ontwikkelen tot economische hotspot.  

Wat we willen is een goed functionerende, inclusieve arbeidsmarkt, waarin iedereen kan meedoen en 
waarbij vraag (werk) en aanbod (werkzoekenden) in evenwicht is. De knelpunten op de arbeidsmarkt 
willen we bestrijden door nauw samen te werken met de verschillende koepelorganisaties. Met de 
verschillende partijen moeten we de handen ineen slaan om voldoende geschikte mensen toe te 
leiden tot werken in de zorg.  

Meedoen aan de arbeidsmarkt is ook belangrijk voor de medewerkers van het nieuwe 
Participatiebedrijf (i.o.) waarin ook Vixia is ondergebracht. Met als uitdaging om iedereen 
participatiemogelijkheden te bieden. En hieraan ook ondersteuning op andere leefgebieden te 
koppelen.  Niet  alleen de productie staat centraal, maar zeker ook de mensontwikkeling. 
Bestaanszekerheid door inkomensondersteuning en ondersteuning gericht op financiële 
(zelf)redzaamheid zijn onderdelen van de aanpak. In 2020 doen we ook mee aan de Zuid-Limburgse 
aanpak voor de doelgroep onderkant arbeidsmarkt. We willen de huidige en toekomstige 
beroepsbevolking in omvang en kwaliteit gereedmaken voor de arbeidsmarkt in onze regio. 
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We hebben uitgesproken dat Sittard-Geleen aantrekkelijk moet zijn om in te leven en te recreëren. 
Met een goed aanbod van sport-, cultuur- en recreatievoorzieningen voor de eigen inwoners en voor 
de regio. Sport en bewegen willen we meer en meer inzetten als middel om maatschappelijke 
doelstellingen te realiseren. Samen met inwoners, ondernemers en instellingen een omgeving 
creëren waar je als vanzelf wordt uitgenodigd om te bewegen. Voor iedereen; jong en oud. Natuurlijk 
kan dat alleen met duurzame sportaccommodaties en voorzieningen in de openbare ruimte. Daar 
zetten we ons voor in.  

Ook ons cultuuraanbod willen we versterken door het af te stemmen met de regiogemeenten en meer 
ruimte te bieden aan cultureel ondernemerschap en lokale initiatieven. Om zo onze ambitie waar te 
maken om in de regio onderscheidend en complementair te zijn. 

Samen verder bouwen  aan een gemeente waarin inwoners gezond zijn en blijven. Én waarin 
iedereen mee kan (blijven) doen. Ook inwoners met lichamelijke of verstandelijke beperkingen. In de 
activiteiten en projecten waar we de komende tijd mee aan de slag gaan zijn preventie en positieve 
gezondheid de sleutelwoorden. Want gezondheid gaat niet alleen over wel of niet ziek zijn en dus ook 
niet alleen over ondersteuning, hulp en zorg. Als we het hebben over positieve gezondheid, dan 
bedoelen we (betere) vooruitzichten, kunnen omgaan met tegenslag en beperkingen, kunnen 
meedoen, en erbij horen. En we hebben het dan over talentontwikkeling. En daarmee is gezondheid 
niet alleen een verantwoordelijkheid van ‘de zorg’, maar van iedereen: gemeente, inwoners en 
(maatschappelijke) instellingen. 

Op Zuid-Limburgse schaal werken we ook samen om achterstanden op het gebied van gezondheid 
en participatie positief te beïnvloeden. Met extra aandacht voor de jeugdigen. Omdat we de meeste 
winst kunnen behalen als we  in een vroeg stadium betrokken raken bij kinderen die opgroeien in een 
kwetsbare positie.  

Verder  gaan we in 2020 ook met de landelijke opgaven voor de bebouwde omgeving en elektriciteit 
uit het klimaatakkoord. En zetten we het duurzaamheidsproject Dubbel Duurzaam voort. Met de 
verdere uitbreiding van het Groene Net en met de proeftuin Aardgasvrije wijken in Limbrichterveld 
Noord stimuleren we de energietransformatie.   

Samen met andere overheden, inwoners en bedrijfsleven moeten we ‘aan de bak’ om de doelen uit 
het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie te halen. Dit betekent dat we in 2020 klimaatbestendig 
handelen met als doel om in 2050 klimaatbestendig zíjn.   

Voor de Westelijke Mijnstreek formuleren we in 2020 met andere gemeenten en partijen een 
Regionale Adaptatiestrategie. Die gaat over de belangrijke veranderopgave van onze woon- en 
leefomgeving. Bijvoorbeeld om extreme regenval, verdroging en temperaturen nu en in de verdere 
toekomst het hoofd te kunnen bieden. Daarnaast komt er in 2020 een gezamenlijk beleidskader / 
grondstoffenplan dat aansluit op de Grondstoffenvisie 2050 en dat zich richt op de circulaire 
economie. Omdat we op lange termijn toe willen naar volledig hergebruik van grondstoffen. 

Samen verder bouwen  we aan een leefbare en toekomstbestendige gemeente. We zetten er de 
schouders onder om het woon- en leefmilieu in de gemeente te behouden en te verbeteren. En dan 
gaat het niet alleen om de bebouwde omgeving. Ook de groene/buitengebieden met de kernen en 
dorpen maken er deel van uit. Met de nadruk op het verduurzamen en omvormen van de bebouwde 
omgeving. En de openbare ruimte, natuur en landschap aanpassen aan de klimaatverandering. De  
Omgevingswet, die op 1 januari 2021 van kracht wordt, biedt hiervoor een nieuw instrumentarium. 

Samen. Verder. Bouwen.  Daar wordt alles mee gezegd! 
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Portefeuilleverdeling op hoofdlijnen 

Burgermeester Sjraar Cox 
Algemene zaken, samenwerking, openbare orde en 
veiligheid 

- Coördinatie gemeentelijke beleid 
- Algemeen bestuurlijke zaken 
- Bestuurlijke samenwerking algemeen 
- Representatie / protocol 
- Openbare orde en veiligheid 
- Handhaving Openbare orde en Veiligheid 

Wethouder Pieter Meekels 
Stedelijke ontwikkeling, Economie en Middelen 

- Stedelijke ontwikkeling 
- Economische zaken, beroepsonderwijs (VMBO, 

MBO en HBO) en arbeidsmarkt 
- Financiën, juridische kwaliteit, Informatie & 

Automatisering (I&A) 
- Deelnemingen en samenwerkingsrelaties 
- Vastgoed 
- Personeel en organisatie 
- Stadsdeelwethouder: Guttecoven, Limbricht, 

Einighausen, Holtum, Buchten, Born, Hondsbroek, 
Graetheide, Industrie- en havengebied, Wolfrath, 
Obbicht, Papenhoven en Grevenbicht. 

Wethouder Leon Geilen 
Gezondheid, Leefomgeving, Inwonerparticipatie en 
Communicatie 

- Gezondheid, Inclusieve samenleving, Zorg en 
welzijn 

- Inwonerparticipatie en Communicatie 
- Ouderen 
- Wijkgericht werken / kleine kernen 
- Leefomgeving 
- Verkeer 
- Stadsdeelwethouder: Munstergeleen, Windraak, 

Geleen-Zuid, Kluis, Oud-Geleen / Haesselderveld. 

Wethouder Kim Schmitz 
Duurzaamheid, Armoedebestrijding en 
Omgevingsbeleid 

- Duurzaamheid, energie- en klimaatneutraal 
- Integratiebeleid 
- Armoede- & eenzaamheidsbestrijding 
- Omgevingsbeleid, ruimtelijke ordening en inrichting 
- Stadsdeelwethouder: Overhoven, Baandert, 

Stadbroek, Vrangendael, Broeksittard, Kemperkoul, 
Industriepark Noord, Recreatiegebied Schwienswei. 

Wethouder Jos Bessems 
Binnenstedelijke ontwikkeling, Cultuur en Sport 

- Integrale binnenstedelijke ontwikkeling 
- Cultuur 
- Monumenten 
- Citymarketing, imagoversterking/merkontwikkeling 
- Euregionaal beleid 
- Sport 
- Stadsdeelwethouder: Geleen-Centrum, Geleen-

Noord, Lindenheuvel, Chemelotsite. 

Wethouder Felix van Ballegooij 
Sociale zaken en Leefbaar wonen 

- Leefbaar wonen en bouwen 
- Inkomensondersteuning 
- Participatiewet 
- Uitvoering sociale werkvoorziening 

(indicatiestelling, plaatsingen, begeleid werken) 
- Stadsdeelwethouder: Limbrichterveld, Hoogveld, 

Handelscentrum Bergerweg, Sittard-Centrum, 
Sanderbout, Ophoven, Kollenberg-Park, 
Leijenbroek, Omgeving Watersley. 

Wethouder Eefje Joosten 
Dienstverlening en Mobiliteit 

- Dienstverlening 
- Aanbestedingsbeleid 
- Coördinatie deregulering 
- Arbeidsmarktprojecten 
- Mobiliteitsbeleid 

Wethouder Berry van Rijswijk 
Jeugd, Onderwijs en Evenementen 

- Jeugd 
- Jeugdzorg  
- Onderwijs en studenten 
- Evenementen en kermissen 

Gemeentesecretaris Gert-Jan Kusters 
- Secretaris van het college van B&W en Algemeen 

Directeur van de gemeentelijke organisatie 

 

 

Op https://www.sittard-geleen.nl/Bestuur/College vindt u een gedetailleerde beschrijving van de 
portefeuilleverdeling.  
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De opgaven in 2020-2023 

Verbinding tussen Kadernota 2019 en Programmabegrot ing 2020 
De Kadernota 2019 vormt de basis voor de Programmabegroting 2020. De gemeenteraad heeft dit bij 
het vaststellen van de P&C stukken in juli 2019 uitgesproken. Inmiddels is de Kadernota in augustus 
vastgesteld. 

De gemeentefinanciën duurzaam op orde te brengen én een goede bedrijfsvoering, dat is de rode 
draad van de Kadernota. De nota is opgebouwd rond vijf inhoudelijke opgaven en een aantal 
opgaven voor de middellange termijn 2021-2022. In de Programmabegroting 2020 zijn de lijnen 
doorgetrokken naar de begrotingsprogramma’s en programmabladen. 

De tweede tranche beperkt zich tot de hoofdlijnen van beleid en heeft niet de compleetheid van de 
programmabladen in de eerste tranche. In deze tweede tranche leggen we de verbinding van de 
Kadernota 2019 naar de Programmabegroting 2020 aan de hand van twee vragen: 

• Hoe realiseren we de resultaten in 2020? 
• Hoe bereiden we de beleidswensen in 2021 en verder voor? 

Hoe gaan we de resultaten in 2020 realiseren? 
De hoofdlijnen van beleid zijn gebundeld in een aantal thema’s. De indeling van de Kadernota en de 
Programmabegroting zijn daarbij losgelaten om de integraliteit te benadrukken. 

Gemeente door, met en voor inwoners 
We stappen als gemeente steeds meer uit de bepalende rol en geven ruimte aan inwoners, 
ondernemers en maatschappelijke instellingen om zelf met initiatieven te komen. Dat is de kern van 
de verandering van bestuursstijl zoals beschreven in de Kadernota 2019. Denken in maatschappelijke 
opgaven staat centraal. In de dialoog met de omgeving, eind 2018, hebben maatschappelijke 
partners aangegeven dat ze ruimte willen hebben voor initiatieven op het vlak van energietransitie en 
innovatie, arbeidsmarkt, jeugd, gezondheid, wonen en leven en identiteit en imago. En dat ze hieraan 
een actieve bijdrage willen leveren. 
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Met Samen Duurzaam gaan we door op ontwikkelingen die eerder in gang zijn gezet met de 
omvorming van het sociaal domein en het betrekken van inwoners bij de eigen leefomgeving. In 
Samen Duurzaam maken we gebruik van de ervaringen en de expertise van de Brightlands 
Innovation Factory die binnen de Chemelot Campus innovaties van ondernemers begeleidt. Met de 
ervaringen die ze hebben bij technische innovatievraagstukken bekijken we of we deze kennis ook 
kunnen toepassen op maatschappelijke vraagstukken. Een aantal van de initiatieven die we in 2019 
in tweedaagse sessies hebben ontwikkeld, groeien in 2020 door tot rendabele businesscases met 
tastbare resultaten voor inwoners en ondernemers. Als dit werkt, kunnen de vernieuwingen mogelijk 
toegepast worden voor de hele gemeente. 

Na de transformatie van het sociaal domein, vraagt de invoering van de nieuwe Omgevingswet in 
2020 opnieuw onze nadrukkelijke aandacht. Deze nieuwe wet biedt veel kansen voor onze inwoners, 
ondernemers, partners en stakeholders. Het moet namelijk allemaal eenvoudiger, inzichtelijker en 
interactiever, met een grotere rol voor de 'buitenwereld'. Wij als gemeenten willen hierin vooral de 
regisseursrol pakken, zowel bij het maken van plannen als bij de vergunningverlening. De 
samenleving krijgt meer ruimte voor initiatief en zelfsturing. Dit vergt een gedragsverandering en meer 
samenwerking bij de uitvoering van de omgevingstaken. Met ingang van 2021 voeren we de nieuwe 
wet stap voor stap in. 

Duurzame gemeente 
Met de verdere ontwikkeling en uitbouw van Zuid-Limburg als (inter)nationaal innovatiecentrum voor 
duurzame technologie kunnen we ons als gemeente profileren. En met grote spelers als Chemelot en 
de Brightlands Chemelot Campus hebben wij hiermee een unieke kans.  

Maar we zetten ook breder in op verduurzaming. In 2030 moet 50% van de woningen in onze 
gemeente aangesloten zijn op het warmtenet. In dezelfde periode realiseren de bedrijven op de 
Chemelot-site een reductie van 60% op de huidige CO2 uitstoot. Om deze doelen te halen sluiten we 
in 2020 de naftakraker van Sabic aan op Het Groene Net. Ook werken we de plannen uit voor een 
windmolenpark en een Smart Grid op Holtum Noord. Met Chemelot hebben we overleg over het 
opstellen van een klimaatakkoord. 

De energietransitie stopt niet bij de gemeentegrens. Daarom ontwikkelen we in 2019 - 2020 een 
regionale energiestrategie (RES) Zuid-Limburg, samen met de Provincie Limburg, de regiogemeenten 
en maatschappelijke partners. Het is de bedoeling dat deze strategie de komende jaren zijn vruchten 
afwerpt. 

Belangrijk is de wijkgerichte aanpak van verduurzaming. We hebben een combinatie van maatregelen 
voor ogen. Zo willen we de energietransitie doorvoeren via bijvoorbeeld aansluiting op het warmtenet. 
Met hierbij veel aandacht voor sociale vernieuwing en betaalbaarheid voor onze inwoners. We zien 
hier overigens een nauwe relatie met de transformatie van de woningmarkt, waarvoor we in 2019 een 
visie opleveren voor de Westelijke Mijnstreek. Deze visie beoogt het woningbestand te verduurzamen 
en toekomstbestendig te maken voor de snelle veranderingen in demografie en woonwensen. In 2020 
starten we met de uitvoering van de visie. De effecten hiervan worden de komende jaren steeds 
zichtbaarder. We zien ook samenhang met het beleid voor duurzame accommodaties. In 2020 
betrekken we buurten en wijken bij de realisatie van dit beleid zodat inwoners 
medeverantwoordelijkheid gaan dragen. Dit proces strekt zich uit over meerdere jaren. 

Op regionaal niveau ontwikkelen we een strategie naar aanleiding van de convenant voor aanpassing 
van de ‘groene omgeving’ aan het verander(en)de klimaat. Met als inzet om wateroverlast te 
verminderen, extreme temperaturen op te vangen en verdroging tegen te gaan. We beginnen 
hiermee in 2020 en verwachten dat de effecten hiervan de komende jaren merkbaar worden. Intussen 
spreken we onze inwoners en eigenaren aan op  eigentijds beheer en herinrichting van de eigen 
woon- en leefomgeving.  
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Veilige gemeente 
Een veilige woon-, werk- en leefomgeving voor de inwoners is het fundament voor ontwikkelingen op 
alle andere beleidsterreinen. We willen de objectieve en de subjectieve veiligheid in onze gemeente 
dan ook verbeteren. We doen dat samen met partners als politie, brandweer, justitie, fiscale 
recherche, maar ook met onze zorgpartners.  

Vanaf 2020 werken we gefaseerd verder aan de… 

• samenwerking in het veiligheids- en het zorgdomein; 
• aanpak van ondermijning; 
• aanpak van drugscriminaliteit; 
• doorontwikkeling van de persoonsgerichte aanpak (bijvoorbeeld bij radicalisering en 

voetbalhooligans); 
• verbetering van voorbereiding, bestrijding en nazorg van incidenten; 
• betere veiligheid van evenementen en 
• uitbreiding van het toezicht in de openbare ruimte. 
• fysieke, externe veiligheid op en rond de Chemelot-site en langs het spoor, de snelweg A2 en 

de buisleidingen in onze gemeente. 

Bedrijvige gemeente 
We zetten in op een toekomstbestendige economie die 

• innovatief en economisch sterk is; 
• sociaal is en kansen biedt op werk en  
• in goede balans is met de leefbaarheid in buurten en wijken.  

Een belangrijk beleidsaccent is de uitbouw van Chemelot en de Brightlands Chemelot Campus als 
landelijk innovatiecentrum voor duurzame technologie. Dit vergt een langjarige aanpak die we in 2020 
doorzetten. Ook de doorontwikkeling van VDL-Nedcar is voor de economie van onze gemeente van 
groot belang. In 2020 komt hiervoor het Provinciaal Inpassingsplan (PIP). 

Onderdeel van de Kadernota is ook het belang van een sterk MKB. In 2020 ondersteunen we 
initiatieven om de innovatiekracht van het MKB een impuls te geven. Ook zetten we in op de 
revitalisering van de stadscentra door voortzetting van Zitterd Revisited, Stadshart Geleen en de 
Proeftuin Centrum Geleen. Ook de visieontwikkeling zal bijdragen aan een richting bij het maken van 
keuzes. 

Samen met de regio stellen we in 2020 een visie op om de vrijetijdseconomie te versterken. De 
komende jaren willen we die aan de hand van een concreet uitvoeringsprogramma realiseren 

Het is ook van belang dat er een goede balans is tussen de ruimtelijke impact van economie, de 
energietransitie en de bereikbaarheid van onze gemeente aan de ene kant en aan de andere kant het 
behoud van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Dit speelt vooral bij de verbreding van de A2 
en in de omgeving van bedrijven(-clusters) die zich verder willen ontplooien, zoals VDL Nedcar, de 
Chemelot-site en het logistieke cluster in Holtum-Noord. Zowel in de Toekomstvisie 2030 als in de 
Omgevingsvisie, die we in 2020 opstellen, gaan we hier concreter op in.   

Het belangrijkste knelpunt voor de economische groei is het dreigend tekort aan geschikt personeel. 
Partijen willen samenwerken aan vernieuwende concepten om dit tegen te gaan. Bijvoorbeeld door 
de instroom van nieuwe arbeidskrachten, een betere aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven en 
door jongeren voor de regio te behouden. Maar ook door nieuwe mogelijkheden te creëren voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit heeft in 2020 en de daarop volgende jaren 
nadrukkelijk onze aandacht via een Plan van Aanpak Arbeidsmarkt, dat we in 2020 opstellen. 
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Gezonde, leefbare gemeente 
Het sociale domein is al vanaf 2015 volop in beweging. Onze inspanningen in het sociaal domein 
kunnen we samenvatten in een drietal begrippen: inclusie, preventie en positieve gezondheid. 

Inclusie betekent dat ook mensen met een beperking kunnen (blijven) meedoen in de samenleving en 
erbij horen. De gemeente stelt in 2019 in samenwerking met ervaringsdeskundige inwoners een 
Lokale Inclusie Agenda voor Sittard-Geleen op. Daarin staan actiepunten die we in 2020 oppakken. 
Gezondheid gaat niet alleen over wel of niet ziek zijn en daarmee ook niet alleen over goede 
ondersteuning, hulp en zorg. Gezondheid gaat vooral over perspectief hebben, met tegenslag, 
schaarste en beperkingen kunnen omgaan, mee kunnen doen. Daarmee is gezondheid een gedeelde 
verantwoordelijkheid: van ons als gemeente, maar ook van de gemeenschap zelf.  

Bepalend is de mate waarin we er als gemeente, samen met onze partners en inwoners, in slagen 
om de nieuwe kijk op gezondheid vorm te geven. Van school en huisarts tot politie en 
woningbouwcorporaties: al deze partijen willen samenwerken aan een gezond en sociaal Sittard-
Geleen. We gaan aan de slag met sociaal werk en cliëntondersteuning. Daarbij willen we een betere 
afstemming tussen beleid en uitvoering. En de mogelijkheden van laagdrempelige en toegankelijke 
ondersteuning maximaal benutten. 

We werken aan gezonde stadscentra, met een eigen profiel, functies en voorzieningen aangepast 
aan de actuele vragen en ontwikkelingen. 

In 2020 geven we preventie en positieve gezondheid extra aandacht. Onder meer via het 
Programmabureau Trendbreuk, dat zich vooral richt op de jeugd omdat hier de grootste winst te 
behalen is.   

Een aantrekkelijke en leefbare woongemeente heeft naast aandacht voor de gezondheid van haar 
inwoners ook aandacht voor ontspanning en vermaak. Voor sport, cultuur en recreatie geven we 
meer ruimte aan lokale initiatieven en creatief ondernemerschap. Dit past bij de rol van de 
veranderende overheid. Ook willen we ons op sport- en cultureel gebied in de regio onderscheiden en 
ons eigen (complementaire) profiel versterken. Afstemming met de regiogemeenten is hiervoor 
onontbeerlijk.  

Op middellange termijn willen we vooral het integraal sportbeleid vormgeven. Dat richt zich op zowel 
sport en bewegen voor de eigen inwoners als op talentontwikkeling, in regionaal en provinciaal 
verband. We zien sportbeoefening meer en meer als middel om gezondheid en sociale cohesie te 
bevorderen. Het is de bedoeling dat we in 2020 in samenspraak met de Provincie Limburg, concrete 
afspraken maken over de financiering onze bovenlokale sportvoorzieningen.  

Het is hoogstnoodzakelijk dat we ons culturele aanbod versterken, zodat dit aanvullend is op de rest 
van de regio en ruimte biedt aan cultureel ondernemerschap. Hier geven we vorm aan samen met  
cultuurbedrijf De Domijnen. De evaluatie van dit cultuurbedrijf hebben we gepland voor 2020. 
Daarnaast willen we meer ruimte bieden aan de brede amateurkunst-beoefening van lokale 
verenigingen en vernieuwende initiatieven. Bij evenementen leggen we meer nadruk op een 
(boven)regionale, profielversterkende functie. 
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Bereikbare gemeente 
Bereikbaarheid over de weg is voor onze gemeente van groot belang. Denk hierbij aan de verbreding 
van de A2, de bereikbaarheid van VDL Nedcar, de calamiteitenroute Chemelot en de doorstroming op 
het wegennet. En niet te vergeten de fietsinfrastructuur. Zowel in de Mobiliteitsvisie 2040 Zuid-
Limburg als bij de Gebiedsverkenning Westelijke Mijnstreek, geven we hier in 2020 speciale aandacht 
aan. De uitvoering hiervan is een meerjarige opgave, die we mogelijk al in 2020 opstarten. Samen 
met onze partners. 

De versterking van de landelijke goederenvervoercorridor Zuid-Oost-Nederland via het logistiek 
knooppunt Westelijke Mijnstreek blijft op onze agenda, ook in 2020 en volgende jaren.  

Hoe gaan we de beleidswensen in 2021 en verder aanp akken? 
Het komende jaar kenmerkt zich vooral door het opstellen en vaststellen van visies en plannen. Er is 
immers weinig budget voor nieuw beleid en nieuwe investeringen. 

Vanaf 2021 en verder, nemen we de uitvoering van de plannen en visies ter hand. Samen met onze 
inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Hierbij hebben we de volgende speerpunten 
geformuleerd: 

• Het traject Samen Duurzaam voortzetten via businesscases. 
• De nieuwe Omgevingswet gefaseerd uitvoeren. Dit proces heeft in elk geval de komende vijf 

jaren onze speciale aandacht, gelet op de omvang en de impact van deze opgave. 
• Sittard-Geleen als (inter-)nationaal innovatiecentrum voor duurzame technologie binnen Zuid-

Limburg concretiseren en uitbouwen. Hierbij spelen we in op landelijke ontwikkelingen in het 
kader van de NOVI. 

• projecten en initiatieven realiseren die voortvloeiend uit de regionale energiestrategie (RES) Zuid-
Limburg. De proactieve benadering en ondersteuning van het Midden-Kleinbedrijf (MKB) verdient 
hierbij extra aandacht. 
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• de gebouwde omgeving transformeren en verduurzamen. En dan niet alleen de woningmarkt, 
maar ook het maatschappelijk vastgoed, bedrijventerreinen, kantorenlocaties en de stedelijke 
centra.  

• de groene ruimte verder omvormen, anticiperen op klimaatverandering en de gevolgen daarvan. 
Een ‘beweging’ die we de komende jaren moeten doorzetten om onze steden en dorpen leefbaar 
te houden. 

• Blijvende aandacht voor… 
- signalen van ondermijning 
- sociale veiligheid (zoals de aanpak van high impact crimes) 
- personen met verward gedrag 
- de aanpak van polarisatie en radicalisering 
- de externe veiligheid in onze gemeente. 

• In 2020 een definitief besluit nemen over de realisatie van het project ‘Centrale onderwijs- en 
sportvoorziening middengebied Grevenbicht-Obbicht’. Hiervoor moet een krediet beschikbaar 
komen om het project te kunnen realiseren. En moeten we een besluit nemen over een nieuw 
bestemmingsplan om de ontwikkeling mogelijk te maken. 

• een toekomstbestendige economie bevorderen, met Chemelot, VDL Nedcar en het logistiek 
complex Holtum Noord als speerpunten. Met hierin oog voor de balans tussen de economische 
ontwikkeling, ruimtelijke inpassing, optimale ontsluiting en leefbaarheid. 

• Plan van Aanpak Arbeidsmarkt opstellen dat antwoord geeft op het dreigend tekort aan geschikte 
arbeidskrachten.  

• revitalisatie van de twee stadscentra voortzetten met oog voor de levensvatbaarheid van de 
wijkwinkelcentra en versterking van de perifere winkellocaties.  

• het nog op te stellen uitvoeringsprogramma voor de vrijetijdseconomie uitvoeren. 
• jeugd- en gezondheidsbeleid voortzetten langs de geschetste lijnen van inclusie, preventie en 

positieve gezondheid.  
• ook na 2020 meer ruimte geven aan lokale initiatieven en creatief ondernemerschap als het gaat 

om sport en cultuur. Sport en bewegen, cultuur en evenementen leveren immers een belangrijke 
bijdrage aan leefbaarheid en sociale cohesie. Daarom spelen die een belangrijke rol bij het 
maken van keuzes. Dat geldt ook voor onze complementaire positie in de regio 

• regionale, provinciale en landelijke ontwikkelingen blijven volgen en zo nodig hierin het voortouw 
nemen. Dit om de bereikbaarheid van onze gemeente te bevorderen. De Mobiliteitsvisie 2040 
dient hiervoor als onderlegger. 

• Verdere profilering en het betrekken van inwoners en maatschappelijke partners bij het uitdragen 
van onze kwaliteit. 
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De financiële begroting 2020 – 2023  

Het vertrekpunt 
Financiën duurzaam op orde. Met deze opgave uit het coalitieakkoord willen we de financiële positie 
van Sittard-Geleen blijvend gezond maken. In de programmabegroting 2019 hebben we de eerste 
stap gezet. De raad heeft een programmabegroting vastgesteld die structureel sluitend is zonder inzet 
van incidentele middelen. Om dit te bereiken, moeten we het vastgestelde ombuigingsprogramma 
(programmabegroting 2029) uitvoeren.  

Op basis van dit fundament hebben we verder gewerkt om het financieel beleid en het bijbehorende 
instrumentarium aan te scherpen en te actualiseren. Het gaat dan vooral over: 

• de vaststelling van de begrotingskaders (raadsbesluit 28 maart 2019); 
• actualisatie van de volgende kaderstellende documenten, vast te stellen in de 

raadsvergadering van 13/14 november 2019: 
- Verordening ex artikel 212 Gemeentewet 
- Kadernota weerstandsvermogen en risicobeheersing 
- Integraal basis beheerplan openbare ruimte 
- Beheerplan vastgoed 

• Uitwerking van een regeling ‘grote projecten’, vast te stellen in de raadsvergadering van 17 
december  2019. 

Met deze kaders hebben we een stevig fundament om verder te bouwen aan een duurzame 
financiële positie. 

Uitgangspunten 
Bij het opstellen van de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021 -2023 hebben we rekening 
gehouden met: 

• De begrotingskaders die  de raad in de vergadering van 28 maart 2019 heeft vastgesteld ; 
• De richtlijnen van de provincie Limburg, zoals opgenomen in de brief ‘Aandachtspunten 

begroting 2020’ van 26 maart 2019; 
•  De kadernota 2019 die de  raad in de vergadering van 22 augustus 2019 heeft vastgesteld.   

Om voor repressief toezicht in aanmerking te komen, heeft de Provincie een aantal randvoorwaarden 
gesteld. Dat geldt ook voor de bestuurlijke afspraken met GS. Deze randvoorwaarden zijn hieronder 
weergegeven.  

Wat Omschrijving  

Structureel en reëel sluitende 
meerjarenbegroting 

• Sluitende (meerjaren)begroting voor alle jaren 
• idem na correctie voor incidentele baten en lasten 
• Er is reëel begroot, dat wil zeggen volledig en realistisch 
• Ten minste 100% dekking van het risicoprofiel 
• Toereikende middelen voor beheerssystemen op basis van actuele 

plannen 
• Onder toepassing van de begrotingskaders conform besluit 28 maart 

2019 

Actualisatie verordening 212 
Gemeentewet 

• (Minimaal) in de actualisatie te betrekken elementen: 
o Spelregels  voor financiële kengetallen (indicatoren / 

streefwaarden); 
o Uitgangspunten voor de presentatie van de incidentele baten 

en lasten 
o Verwerking van de gevolgen van de vastgestelde 

ombuigingen (herstelplan begroting 2018; dashboards 
begroting 2019) 

 
• De verordening door de raad te laten vaststellen in de vergadering van 
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Wat Omschrijving  

13/14 november 2019 

Actualisatie kaders 
weerstandsvermogen en 
risicobeheersing 

• Actualisatie kaderstelling en werkwijze voor de bepaling van het 
weerstandsvermogen (incl. actualisatie risicoprofiel en 
dekkingspercentage). 
 

• Risicokwantificering op basis van kans x impact; geen hantering 
genormeerd risicoprofiel / ‘50% systematiek’.  
 

• De kadernota door de raad te laten vaststellen in de vergadering van 
13/14 november 2019. 

Actualisatie kaders IBOR • In het beheerplan per hoofdcategorie het regulier onderhoud opnemen 
en (vervangings-)investeringen, achterstallig onderhoud, koppeling met 
reserves/ voorzieningen etc.  
 

• Detaillering naar meerdere onderhoudsniveaus kan later, financiële 
gevolgen vertalen.. 
 

• Het beheerplan door de raad te laten vaststellen in de vergadering van 
13/14 november 2019. 

Actualisatie kaders vastgoed 
en accommodaties 

• In het beheerplan op te nemen kwaliteitsniveau, areaalomvang en 
prognose areaalontwikkeling, huur/tarievenbeleid, aan/verkoop/ 
afstootbeleid, omvang van noodzakelijke verliesvoorzieningen.  

• Het beheerplan door de raad te laten vaststellen in de vergadering van 
13/14 november 2019.  

Regeling grote projecten • Op verzoek van de gemeenteraad uitwerken van een regeling  gericht 
op de sturing, beheersing, verantwoording en controle van door de raad 
benoemde  grote projecten. 
 

• De regeling door de raad te laten vaststellen in de vergadering van 17 
december 2019. 

 
Zoals aangegeven, hebben we de kaderstellende documenten uitgewerkt. Voorafgaand aan de 
begrotingsbehandeling van 13/14 november 2019 vragen we de raad de afzonderlijke 
raadsvoorstellen vast te stellen.  

In dit hoofdstuk gaan we bij het onderdeel actualisatie financieel perspectief in op hoe we een 
structureel en reëel sluitende meerjarenbegroting hebben gerealiseerd. 

Tot slot hebben we de begroting gebaseerd op een aantal technische uitgangspunten: 

• De begroting is reëel en structureel in evenwicht. 
•  De meerjarenbegroting kent constante prijzen met als prijsniveau begrotingsjaar 2020. Voor 

de indexering van de budgetten zijn we uitgegaan van 1,4 % en voor indexering van lonen en 
salarissen van 3,5%. De gemiddelde indexering van 2,45% is gehanteerd bij de indexering 
van de OZB. 

• We hebben het Cao-akkoord de beschikbare budgetten verwerkt.  
• De septembercirculaire hebben in de 3e programmarapportage 2019 meegenomen in de 

actualisatie van het financieel perspectief. 
• Voor de financieringsmiddelen hanteren we volgende rentepercentages. 

- Voor langlopende financieringsmiddelen geldt voor 2020 een rentepercentage van 1%  
Voor de jaren 2021 t/m 2023 is dit respectievelijk 1%, 1,5% en 1,5%.  

- Voor het financieringstekort dat onder de kasgeldlimiet valt, hanteren we voor 2020 de 3-
maands Euribor van 0%. Voor de jaren 2021 t/m 2023 is dit respectievelijk 0,3%, 0,3% en 
0,6%. 

Voor nieuwe investeringen geldt de omslagrente van 2020 ad 2,60%. De volledige kapitaallasten 
ramen we in het jaar nadat  het project is afgerond. In het eerste jaar houden we rekening met de 
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helft van de rentelasten. Dit volgens de Provinciale richtlijnen. Voor de begroting/meerjarenbegroting 
ramen we de kapitaallasten als stelpost zoals afgesproken bij de besluitvorming van de kadernota 
waardering en afschrijving vaste activa 2017.   

Vernieuwing begrotingsopzet 
In de inrichting en uitwerking van de begroting hebben we op verzoek van de gemeenteraad enkele 
vernieuwende elementen toegevoegd. Dit om  de sturing, kwaliteit, leesbaarheid en toegankelijkheid 
te verbeteren. In de begroting 2021 gaan we hier mee door. Daarbij houden we rekening met de 
aanbevelingen uit het nog af te ronden onderzoek van de rekenkamercommissie.  

 

Oud Nieuw Doel vernieuwing 

Begrotingsstructuur:  

Programma’s  (topprioriteiten/ 
accenten) Thema’s (wettelijke en 
basistaken) 

Begrotingsstructuur: 

Vaste structuur: taakvelden 

Variabele structuur: opgaven 
coalitieakkoord 

Volgens BBV werken we met een 
vaste structuur (vergelijkbaarheid; 
onafhankelijk collegevorming) 

De prioriteiten (opgaven) uit het 
coalitieakkoord komen in de 
variabele structuur tot uiting.  Een 
toelichting hierop is opgenomen in 
de Begroting op hoofdlijnen. 

Top-down  doelenboom (3W) 7 W-vragen Per programma hebben interactieve 
sessies plaatsgevonden met alle 
kernspelers die een rol hebben in 
het programma. Dit resulteert in een
afgestemde uitwerking van de 
programmabladen die korter en 
bondiger zijn geformuleerd. En die 
zijn gefocust op de korte
termijnacties uit de kadernota 

Focus op prestatie Focus op opgave 

Systeemgericht  

(formats / versnipperd)  

Bedoeling   

(integrale gezamenlijke aanpak) 

Kopiëren jaarschijf  Reëel begroten  Groeien naar een duurzame 
begroting waarin de baten en lasten 
structureel in evenwicht zijn. 

Beleidssamenvatting  Begroting op hoofdlijnen  

(incl. bestuurssamenvatting) 

Vergelijkbaar met de jaarrekening op 
hoofdlijnen. In een kort document 
geven we de hoofdlijnen van de 
begroting weer (financieel en 
inhoudelijk). 

 De programmabegroting dient als 
naslagwerk (technische 
gedetailleerdere uitwerkingen, 
verplichte onderdelen). 
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Actualisatie financieel perspectief 
 
Actualisatie begrotingsbeeld 
Nadat de programmabegroting 2019 was vastgesteld, hebben we  de begroting op basis van de 2e 
programmarapportage 2019. De begrotingssaldi in de jaren 2019-2023, zoals opgenomen in deze 
rapportage zijn het vertrekpunt voor de actualisatie van het financieel perspectief.  

Voor de actualisatie van het financieel perspectief hebben we rekening gehouden met de volgende 
zaken: 

- Actualisatie van de concernposten kapitaallasten en overhead; 
- Verwerking van de structurele doorwerking uit de 3e programmarapportage 2019; 
- Verwerking van nieuwe ontwikkelingen die zich vanaf 2020 voordoen; 
- Implementatie van de geactualiseerde kaderstelling (begrotingskaders, weerstandsvermogen 

en risicobeheersing,  beheerplannen Ibor en vastgoed & accommodaties).  
 
Specificatie van de bijstellingen 
Onderstaand lichten we de bijstelling van het financieel perspectief nader toe. Bij  het onderdeel 
overige ontwikkelingen onderscheiden we autonome ontwikkelingen, ontwikkelingen om de basis 
(organisatie/ bedrijfsvoering) op orde te krijgen en aanvullende maatregelen.  

  
ACTUALISATIE BEGROTINGSBEELD 

2019 2020 2021 2022 2023 I/S 
Bedragen x € 1 mln. 

a BIJSTELLING CONCERNPOSTEN 
  Actualisatie kapitaallasten:             

1 - Onderuitputting lopende projecten   2,27 1,00 1,03 -0,35 S 
2 - Actualisatie nieuw beleid    0,18 0,91 1,12 1,18 S 
3 Actualisatie overhead   0,25 0,25 0,20 0,20 S 
  TOTAAL BIJSTELLING CONCERNPOSTEN   2,70 2,16 2,35 1,03   

 
Ad a1 : 
We hebben de kapitaallasten bijgesteld en daarbij rekening gehouden met de  

• De actuele planning; 
•  het uitvoeringstempo van de lopende investeringen; 
• de lagere rente en  
• de vrijval van de afgeschreven activa.  

Dit leidt ertoe dat we de jaren 2020 tot en met 2023 positief kunnen bijstellen. Daarnaast hebben we 
in 2023 de volledige kapitaallasten van de investeringen in nieuw beleid en vervangingsinvesteringen 
Ibor uit 2022 volledig doorvertaald. Dit leidt in 2023 tot een nadeel van € 0,35 mln. Hierdoor hebben 
we € 40 mln. aan investeringsruimte nieuw beleid opgevangen. Voor de verdere toelichting verwijzen 
we naar hoofdstuk 3 Investeringsprogramma.  

Ad a2 : 
Voordelige bijstelling door temporisering van het investeringsprogramma. Vanaf 2019 zijn de 
volledige kapitaallasten van nieuwe investeringen geraamd, terwijl we deze investeringen nog moeten 
starten . Daarnaast geldt nu een lager rentepercentage.  

Ad a3 : 
Binnen de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) hebben we de 
doorrekening van overhead naar afval, riolering en projecten verder verfijnd.  

Voorstel 1: 

Akkoord te gaan met bijstelling van de begroting en  meerjarenraming door de actualisatie van 
de concernposten kapitaallasten en overhead (onderd elen a1 t/m a3) 

 
 



18 
 

  
ACTUALISATIE BEGROTINGSBEELD 

2019 2020 2021 2022 2023 I/S 
Bedragen x € 1 mln. 

b RESULTAAT  
3e PROGRAMMARAPPORTAGE 

2,79 2,76 0,60 0,28 1,25  I/S 

 
Voor een toelichting op het jaar 2019 inclusief structurele doorwerking verwijzen we naar de 3e 
programmarapportage 2019. We verwerken deze bijstellingen op basis van een afzonderlijk 
raadsbesluit in de begroting. Voor een volledig inzicht in de ontwikkeling van de begrotingssaldi 
hebben we de bijstellingen in het financieel perspectief meegenomen. 

  
ACTUALISATIE BEGROTINGSBEELD 

2019 2020 2021 2022 2023 I/S 
Bedragen x € 1 mln. 

c OVERIGE ONTWIKKELINGEN 
  Autonoom:              

1 Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2019-
2020 

  -0,60 -0,80 -0,80 -0,80 S 

2 Implementatie Omgevingswet   -0,61 -0,20 -0,20 -0,10 I/S 

3 Aanbesteding Omnibuzz doelgroepenvervoer   -0,14 -0,14 -0,14 -0,14 S 

4 Tarieven afval, water en 
lijkbezorgingsrechten  

  0,24 0,24 0,24 0,24 S 

5 Gemeentelijke belastingmaatregelen   0,09 0,09 0,09 0,09 S 

6 Middelen IBP-BIF   -0,10       I 

7 Exploitatietekort Tom Dumoulin Bikepark   -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 S 

8 Herstructurering woonwagenlocatie 
Obbichterweg 

    -0,85     I 

9 Binnenstedelijke aanpak  -1,00 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 S 

10 Treasury en vastgoed strategie Vixia   0,50       I 

  Basis op orde (organisatie - 
bedrijfsvoering): 

            

11 Onderhoud vastgoed en accommodaties   1,47 -0,14 -0,14 -0,14 S 

12 Onderhoud Ibor - exploitatie regulier   -1,39 -1,71 -1,77 -1,75 S 

Onderhoud Ibor - investeringen achterstallig 
onderhoud 

    -0,21 -0,71 -1,07 S 

13 Ibor (terugzetten investeringsvolume 1 mln)      -0,06 -0,12 -0,12 S 

14 Deelnemingen   -0,03 -0,03 -0,03 -0,16   

15 Budgetten organisatie/ bedrijfsvoering - basis 
op orde - 

  -2,26 -2,40 -2,40 -2,40 S 

  TOTAAL BIJSTELLING OVERIGE 
ONTWIKKELINGEN 

-1,00 -3,13 -6,50 -6,28 -6,64   

 
Ad c1 : 
Op 28 maart 2019 heeft de gemeenteraad de kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 
2019-2022 vastgesteld.. Deze kadernota werken we uit in een tweejaarlijks uitvoeringsplan. In de 2e 
Programmarapportage 2019 staat dat de huidige veiligheidsbudgetten en formatie niet toereikend zijn 
om de noodzakelijke taken uit te kunnen voeren. Ook kunnen we niet adequaat inspringen op   
autonome ontwikkelingen en de gevolgen hiervan. Voor een aantal ontwikkelingen (zoals betaald 
voetbal, evenementenbeleid, cameratoezicht, calamiteiten en bestuursrechtelijke procedures) hebben 
we in de 3e programmarapportage 2019 structureel een bedrag bijgeraamd van € 0,25 mln. 

Daarnaast hebben we budgetten en formatie nodig om thema’s als High Impact Crimes, ondermijning, 
radicalisering en polarisatie uit te kunnen voeren. Dat geldt ook voor de aanpak van personen met 
verward gedrag en externe veiligheid. De bijstelling hebben we gebaseerd op een ingroeimodel (2020: 
50%; 2021: 75% en met ingang van 2022: 100%). 

Nadat we het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid Sittard-Geleen 2019-2020 hebben vastgesteld, 
bieden we het de raad  ter kennisname aan.  
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Ad c2 : 
Op 1 januari 2021 wordt de Omgevingswet van kracht. Voor de invoering van deze wet hebben we de 
volgende bedragen nodig: 

• Incidentele middelen ad € 0,41 mln. in 2020 voor onder andere: opstellen van een 
omgevingsvisie en uitwerking in omgevingsprogramma’s, invoeren van de Omgevingswet in 
vergunningverlening. En het digitaal omgevingsloket maakt aanpassingen in het Klant 
Contact Centrum (KCC) noodzakelijk.  

• Incidentele beleidscapaciteit  van jaarlijks € 0,1 mln voor de periode 2020 t/m 2022. 
• Structurele bijstelling van jaarlijks € 0,1 mln. door korting gemeentefonds voor bijdrage 

landelijk omgevingsloket ad  jaarlijks € 0,1 mln. 

Ad c3 : 
Door het verlopen van de concessie heeft Omnibuzz het doelgroepenvervoer opnieuw aanbesteed. 
Hierdoor stijgen de kosten met € 0,14 mln. vanaf 2020. 

Ad c4 : 
Afval 
In de Belastingmaatregelen 2020 zijn ook de tarieven voor Afval opgenomen.  
De kosten van afvalinzameling en -verwerking stijgen. Dat komt door hogere dienstverleningskosten 
van RWM. En door stijgende  verwerkingskosten door hogere afvalstoffenbelasting op restafval en 
teruglopende inkomsten uit afvalstromen. Voor de algemene middelen leidt dit tot een voordeel van 
€ 0,10 mln. omdat we de hogere BTW kunnen toerekenen aan het tarief. 

Reiniging (water) 
In de Belastingmaatregelen 2020 besluiten we ook over het tarief voor Rioolheffing.  
Voor de (kleine) incidenten op kolken en huisaansluitingen hebben we meer kosten begroot. De 
kosten voor het personeel in het waterbeheer stijgen door de komst van de adviseur stedelijk water. 
Voor de algemene middelen leidt dit tot een voordeel van € 0,14 mln. door hogere toegerekende BTW. 
De kosten van reiniging stijgen door hogere dienstverleningskosten van RWM (indexering en 
desintegratiekosten). En door een wijziging in de toerekening personele kosten en overhead. Deze 
kosten worden doorbelast naar afval en water. Voor een verdere toelichting verwijzen we naar de 
belastingmaatregelen 2020. 
 
Ad c5: 
Uit de prognose van De BsGW blijkt dat we met ingang 2020 zo’n € 0,09 mln. extra OZB ontvangen 
door areaaluitbreiding.  

Ad c6: 
We hebben incidenteel een bedrag nodig van € 0,2 mln. voor de IBP-proeftuin ‘regionale inbedding 
Chemelot’. Dit kunnen we deels halen uit de algemene middelen (€ 0,1 mln.) en deels uit andere 
bronnen (€ 0,1 mln.).  

Ad c7: 
Een realistische commerciële exploitatie van het Tom Dumoulin Bikepark ontbreekt. Daarom blijft een 
overheidsbijdrage nodig om de gestelde doelen te halen. Inzicht in de beschikbare budgetten leert dat 
we ongeveer  € 0,2 mln. nodig hebben  om basiskosten van onderhoud en exploitatie van TDBP te 
betalen. In de begroting hebben we daarom rekening gehouden met een bijdrage van jaarlijks € 0,1 
mln.  Vooruitlopend op nadere uitwerking, reserveren we jaarlijks € 1 mln. om het tekort op te vangen  
Daarbij bekijken we ook of we  (een deel) van het onderhoud en exploitatie kunnen uitbesteden. En 
de mogelijkheden om de kosten omlaag te brengen.  

Ad c8: 
Voor de het woonwagenkamp Obbichterweg werken we aan een planning en projectvoorstel voor de 
integrale aanpak van de herstructurering. Hiervoor hebben we € 1,23 mln. nodig. Hiervan hebben we 
€ 0,38 mln. afgedekt in de risicoreserve. Oorspronkelijk was het de bedoeling om het onderhoud aan 
de bergingen met sanitaire voorzieningen mee te nemen in het integrale voorstel. De uitvoering van 
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dit onderhoud kunnen we niet langer uitstellen. Het minimaal noodzakelijk onderhoud vangen we op 
binnen de beschikbare middelen voor deze herstructurering.  

Ad c9: 
Om de begeleiding Streetwise voort te zetten hebben we jaarlijks € 0,16 mln  nodig. Streetwise helpt 
potentiele ondernemers die zich in de centra willen vestigen.  Ook continueren we het abonnement 
Locatus voor € 0,04 mln. (passantentellingen en verkooppunten). 
Om de stimuleringsregeling compacter maken kernwinkelgebied en aanpak leegstand te kunnen 
voortzetten, reserveren we in 2019 vooruitlopend op de evaluatie € 1,0 mln. In de kaderbrief 2020 
kunnen we besluiten of we met deze regeling  verdergaan.  

Ad c10: 
In 2017 hebben we ervoor gekozen om het vastgoed van Vixia af te stoten. In samenwerking met 
Montesquieu hebben we  een treasurystrategie opgesteld. Die komt er kortgezegd op neer dat we de 
financiering aflossen en tegelijkertijd dit vastgoed afboeken en afstoten. Hiervoor hadden we € 5,2 
mln. gereserveerd. De afwaardering van het vastgoed is verwerkt in de jaarrekening 2018. Bij een 
verkoopbesluit dit jaar, wikkelen we ook nog dit jaar de leningen af. Hierdoor valt € 0,5 mln vrij. 

Ad c11:  
Het is de bedoeling dat de gemeenteraad het beheerplan vastgoed in de raadsvergadering 13/14 
november 2019. Vaststelt. In dit plan hebben we de uitkomsten van integrale inspecties vertaald in 
een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan. Op basis van de resultaten stellen we voor om in 2020 de 
storting in algemene reserve vastgoed eenmalig te verlagen met € 1,6 mln. 

Uit eerder onderzoek is ook gebleken dat het onderhoudsbudget voor de Sportstichting jaarlijks een 
tekort laat zien van € 267.000. Hiervan is bij de programmabegroting 2019 de helft gestort als 
achtervang in de risicoreserve. Ook de sportaccommodaties zijn in de eerder genoemde inspecties 
betrokken. In het beheerplan vastgoed hebben we rekening gehouden met dit tekort. Naast de inzet 
van de gereserveerde middelen uit de risicoreserve stellen we voor het onderhoud structureel met 
€  0,14 mln. te verhogen.  

Ad c12: 
In de raadsvergadering van 13/14 november 2019 vragen we raad de nota ‘Onderhoud 
kapitaalgoederen openbare ruimte 2020-2023’ vast te stellen. Op basis van deze nota en de 
uitwerking in het ‘Basis Integraal Beheerplan Openbare Ruimte Sittard-Geleen 2020-2023’, blijkt dat 
we voor beheerniveau laag de volgende financiële middelen nodig hebben: 
Extra exploitatiemiddelen die we in de  begroting opnemen via een ingroeimodel op basis van 
uitvoerbaarheid  
Een investeringsbedrag van € 14,2 mln. om achterstanden weg te werken. We kapitaliseren dit 
bedrag omdat het gaat om levensduurverlengende maatregelen. En we smeren dit 
investeringsbedrag uit op basis van een ingroeimodel over de jaren 2020 t/m 2023.  

Ad c13: 
Voor de bestuursopdracht verlaging kwaliteitsniveau IBOR hebben we  voorgesteld om het jaarlijks 
investeringsbudget IBOR jaarlijks met € 1 mln. te verlagen. Tegen de achtergrond van het benodigde 
vervangingsbudget voor de instandhouding draaien we deze maatregel (volgens kadernota 2019) 
terug. Dit betekent voor 2021 hogere kapitaallasten van € 0,07 mln. en voor 2022 en verder € 0,12 
mln. 

Ad c14: 
De raming van het te ontvangen dividend van Enexis, de Bank Nederlandse Gemeenten en Het 
Groene Net is bijgesteld op basis van ontvangen dividend over 2018 en actuele prognoses.  

Ad c15: 
We willen de organisatie/ bedrijfsvoering op orde brengen en knelpunten oplossen. Om  deze basis 
op orde te brengen, hebben we  een inventarisatie uitgevoerd. Deze is in eerste instantie gericht op 
de grootste pijnpunten (organisatieonderdelen Ruimtelijke Projecten en Beheer en Sociale Zaken, 
strategische beleidscapaciteit en digitalisering. We hebben hier vanaf 2020 jaarlijks € 2,6 mln. nodig. 
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Voor 2020 is dit bedrag bestemd om op korte termijn een aantal knelpunten op te pakken. Vanaf 2021 
zetten we de middelen in om structurele pijnpunten op te pakken.   

Aanvullend hierop ramen we in 2020 incidenteel onderuitputting van € 0,14 mln voor formatie-
uitbreiding . Immers niet alle formatie-uitbreidingen kunnen we per 1 januari realiseren. Daarnaast 
besparen we structureel € 0,2 mln. op de externe inhuur. 

Voorstel 2: 

Akkoord te gaan met het bijstellen van de begroting  2020 en meerjarenraming 2021-2023 voor 
een aantal: 

• autonome ontwikkelingen (c1 t/m c6, c9 en c10), 
• ontwikkelingen om de basis op orde te brengen (c11 t/m c15)  

Akkoord te gaan om vooruitlopend op afzonderlijke be sluitvorming middelen te reserveren 
voor: 

• afdekking nadelig exploitatietekort Tom Dumoulin Bi kepark c7) 
• herstructurering woonwagenlocatie Obbichterweg (c8)  
• continuering van de stimuleringsregeling (c9) 

 
 
 

  
ACTUALISATIE BEGROTINGSBEELD 

2019 2020 2021 2022 2023 I/S 
Bedragen x € 1 mln. 

d AANVULLENDE MAATREGELEN  

1 Versnelling vermindering bijdrage aan ESZL   0,27       S 
2 Aanpassing rentepercentage voor IP 

investeringen nieuw beleid     0,22 0,38 0,54 S 

3 Schrappen jaarlijkse storting in de 
risicoreserve 

  0,50 0,50 0,50 0,50 S 

4 Toekomst zwem- en schaatsvoorzieningen     0,20 0,20 0,20 S 

  TOTAAL AANVULLENDE MAATREGELEN 0,00 0,77 0,92 1,08 1,24  
 
Ad d1: 
Aanvullend op de ombuigingsmaatregel uit de programmabegroting 2019 (verlagen bijdrage aan 
ESZL met ingang van 2021 te verlagen van € 6 naar € 3 per inwoner), geldt deze verlaging ook voor  
2020.  

Ad d2: 
Door de ontwikkelingen van de marktrente verlagen we het rentepercentage voor de rentelasten van 
het investeringsprogramma nieuw beleid van 2,5% naar 1,0 %. 

Ad d3: 
Als onderdeel van de geactualiseerde kaderstelling risicomanagement is het risicoprofiel en de 
dekkingsgraad becijferd. Gelet op de op de volledige afdekking van het risicoprofiel in combinatie de 
saldi in de algemene reserve is het verantwoord deze structurele storting te schrappen. Zie tevens het 
onderdeel algemene reserve / weerstandsvermogen. 

Ad d4: 
In de programmabegroting 2019 is aan de ombuiging vermarkten ESCS-locatie inclusief de Nieuwe 
Hateboer met ingang van 2021 een bedrag gekoppeld van € 1 ,0 mln. De daadwerkelijke bijdrage in 
de exploitatie van de Nieuwe Hateboer bedraagt € 1,2 mln. Hierdoor verhogen we de ombuiging met 
€ 0,2 mln.  
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Voorstel 3: 

Akkoord te gaan met de verwerking van de aanvullend e maatregelen in de begroting 2020 en 
meerjarenraming 2021-2023, bestaande uit: 

• Verlaging bijdrage aan ESZL in 2020 met € 0,27 mln.  
• Verlaging rentepercentage voor investeringen nieuw beleid van 2,5% naar 1,0% 
• Schrappen van de jaarlijkse storting in de risicore serve ad  € 0,5 mln. 
• Verhoging ombuiging vermarkten ESCS-locatie inclusi ef. de Nieuwe Hateboer met € 0,2 

mln.  

 
 
Samenvatting actualisatie financieel perspectief 
Op basis van het huidige financieel perspectief ontstaat het volgende beeld: 
 
ACTUALISATIE BEGROTINGSBEELD 

2019 2020 2021 2022 2023 
Bedragen x € 1 mln. 
Begrotingssaldo t/m 2e  programmarapportage 2019 0,00 -1,50 4,37 3,51 3,51 

Bijstelling concernposten (kapitaallasten/ overhead) 0,00 2,70 2,16 2,35 1,03 

Resultaat 3e programmarapportage 2019 2,79 2,76 0,60 0,28 1,25 

Overige ontwikkelingen -1,00 -3,13 -6,50 -6,28 -6,64 

Aanvullende maatregelen  0,00 0,77 0,92 1,08 1,24 

Begrotingssaldo voor bestemming  1,79 1,60 1,55 0,94 0,39 

Mutatie in het weerstandsvermogen (algemene reserve) -1,79 -1,60 -1,55 -0,94 -0,39 

Begrotingssaldo na bestemming  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Correctie incidentele posten:           

- incidentele baten -4,65 -8,67 -2,09 -1,43 -1,43 

- incidentele lasten 7,39 10,00 5,46 3,36 2,71 

Structureel begrotingssaldo  2,74 1,32 3,37 1,93 1,27 
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Specificatie incidentele baten en lasten 
In de paragraaf 6.5 zijn de incidentele baten en lasten gespecificeerd. In onderstaande tabel zijn de 
totalen uit dit overzicht aangevuld met de incidentele posten uit de overige ontwikkelingen.  

Toelichting 2020 2021 2022 2023 

bedragen x € 1.000 lasten baten  lasten  baten  lasten  baten  lasten  baten  

Totalen overzicht incidentele baten en lasten  
(paragraaf 6.5) 

7.789 3.657 2.578 1.707 2.317 1.428 2.317 1.428 

3e programmarapportage 2019                  

Incidentele middelen benodigd voor aanpassing naar 
waardering woningtaxaties op gebruiksoppervlakte 

504               

correctie storting algemene reserve programmabegroting 
2019 

  3.277             

Overige ontwikkelingen                  

Incidentele uitgaven voor de implementatie van de 
Omgevingswet 

510   100   100       

Herstructurering woonwagenlocatie Obbichterweg     1.230 380         

Incidentele middelen IBP-proeftuin 'Regionale inbedding 
Chemelot' 

100               

Vrijval reserve onderhoud   1.600             

Treasury en vastgoed strategie Vixia -500               

Onderuitputting realisatie formatie-uitbreiding   140             

Storting overschotten uit de jaarschijven 2019 - 2023 in de 
algemene reserve 

1.600   1.550   940   390   

TOTAAL INCIDENTELE BATEN EN LASTEN 10.003 8.674 5.458 2.087 3.357 1.428 2.707 1.428 

Uit het huidige financieel perspectief blijkt dat de begrotingssaldi in de jaren 2019-2023 voordelig zijn. 
Bovendien blijkt dat na correctie van de incidentele posten de begroting structureel in evenwicht is.  
Passend binnen de begrotingskaders storten we de voordelige saldi in de algemene reserve Deze 
middelen dienen als achtervang om mogelijke nadelige effecten uit de meicirculaire 2020 op te 
kunnen vangen. Als we dit geld  niet nodig hebben, dan, blijven deze staan tot het voorjaar 2020 als 
de kaderbrief 2020 (nieuw beleid) aan de orde is.  

Voorstel 4: 

Akkoord te gaan met het storten van de overschotten  van 2019 tot en met 2023 in de algemene 
reserve.  
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Algemene reserve – Weerstandsvermogen 

Algemene reserve 
Hieronder hebben we het verloop van de algemene reserve in de jaren 2019 tot en met 2023 
weergegeven. De stortingen en onttrekkingen hebben betrekking op door de raad vastgestelde 
mutaties, conform de staat van reserves en voorzieningen uit bijlage 1, en de voorstellen in de 
actualisatie van het financieel perspectief tot aanpassing in de algemene reserve.  

Bedragen x € 1.000 totaal saldo 
algemeen 

risicoprofiel 
/ buffer 

bestemming
en 

Eindstand 2018 / beginstand 2019 12.305 11.580 725 

Mutaties in staat reserves en voorzieningen (raadsbesluiten)                    
6.798  

  

Voorstel begroting 2020: correctie storting programmabegroting 
2019 -1.200   

Voorstel begroting 2020: storting overschot jaarschijf 2019 1.790   

Eindstand 2019 / beginstand 2020 19.693 18.968 725 

Mutaties in staat reserves en voorzieningen (raadsbesluiten)                    
2.826  

  

Voorstel begroting 2020: correctie storting programmabegroting 
2019 -3.277   

Voorstel begroting 2020: claim incidentele middelen 
organisatieontwikkeltraject  

-3.770   

Voorstel begroting 2020: storting overschot jaarschijf 2020 1.600   

Eindstand 2020 / beginstand 2021 17.072 16.347 725 

Mutaties in staat reserves en voorzieningen (raadsbesluiten) -265   

Voorstel begroting 2020: storting overschot jaarschijf 2021 1.550   

Eindstand 2021 / beginstand 2022 18.357 17.632 725 

Mutaties in staat reserves en voorzieningen (raadsbesluiten) -264   

Voorstel begroting 2020: storting overschot jaarschijf 2022 940   

Eindstand 2022 / beginstand 2023 19.033 18.308 725 

Mutaties in staat reserves en voorzieningen (raadsbesluiten) -265   

Voorstel begroting 2020: storting overschot jaarschijf 2023 390   

Eindstand 2023 / beginstand 2024 19.158 18.433 725 

 

Het saldo van de algemene reserve kent een onderscheid in het deel dat bestemd is als buffer/ 
afdekking van het risicoprofiel en een deel voor een aantal specifieke reserveringen (raadsbesluiten). 
Uit het overzicht blijkt dat het saldo van de algemene reserve in de meerjarenraming oploopt tot         
€ 19,2 mln. eind 2023. Daarvan is € 18,4 mln. bestemd voor het risicoprofiel/ buffer. 

Weerstandsvermogen 
De versterking van het weerstandsvermogen is ook nodig om de financiële positie te verbeteren.  Het 
weerstandsvermogen geeft inzicht in de mate waarin we risico’s kunnen opvangen. In de kadernota 
weerstandsvermogen en risicobeheersing hebben we de volgende uitgangspunten opgenomen: 

• We maken onderscheid in een algemene reserve risicobeheersing en een algemene reserve; 
• De dekkingsgraad weerstandsvermogen bedraagt 100% (1,0), zie ook verordening ex artikel 212 

Gemeentewet;  
• In de algemene reserve risicobeheersing vindt 100% risicoafdekking plaats. Het risicoprofiel is 

gebaseerd op het totaal van de risico’s en het restrisico. Het restrisico baseren we op 1% van het 
begrotingstotaal. 
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• In de algemene reserve houden we een ondergrens aan van 2% van het begrotingstotaal. Deze 
algemene reserve doet niet mee in de berekening van de dekkingsgraad weerstandsvermogen.  

• Overschotten/ tekorten in de algemene reserve risicobeheersing verrekenen we met de algemene 
reserve.  

Op basis van kwantificering van het risicoprofiel wordt onderstaand inzicht gegeven in de 
dekkingsgraad van het weerstandsvermogen. Conform de hierboven beschreven uitgangspunten 
wordt het financieel gekwantificeerde risicoprofiel volledig afgedekt. Hierdoor is de dekkingsgraad in 
alle jaarschijven 100%. Voor een gedetailleerde uitwerking van dit onderdeel wordt verwezen naar 
paragraaf 5.2 weerstandsvermogen en risicobeheersing.  

Dekkingsgraad weerstandsvermogen: 
Bedragen x € 1 mln. 2019 2020 2021 2022 2023 

Totaal benodigde weerstandscapaciteit 7,00 6,42 5,84 6,53 6,53 

Totaal beschikbare weerstandscapaciteit 7,00 6,42 5,84 6,53 6,53 

Dekkingsgraad weerstandsvermogen 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Algemene reserve risicobeheersing / algemene reserve: 
Uitgaande van de benodigde middelen om het risicoprofiel via de algemene reserve risicobeheersing 
volledig af te dekken, wordt onderstaand per jaarschijf het saldo van de algemene reserve 
gepresenteerd. Hiervoor geldt een ondergrens van 2% van het begrotingstotaal (ca € 6,4 mln.). 

Bedragen x € 1.000 
algemeen 

risicoprofiel / 
buffer 

Algemene 
Reserve 

risicobeheer 

Algemene 
Reserve 

 Eindstand 2019 / beginstand 2020                  18.968                    7.000                  11.968  

 Eindstand 2020 / beginstand 2021                  16.347                    6.420                    9.927  

 Eindstand 2021 / beginstand 2022                  17.632                    5.840                  11.792  

 Eindstand 2022 / beginstand 2023                  18.308                    6.30                  11.778  

 Eindstand 2023 / beginstand 2024                  18.433                    6.530                  11.903  

 

Uit de tabel blijkt dat de saldi in de algemene reserve de ondergrens van 2% van het begrotingstotaal 
ruimschoots overstijgen. We houden de overschotten in de algemene reserve aan om nadelige 
effecten uit de meicirculaire 2020 op te kunnen vangen. Als dat niet nodig is, kunnen we het geld 
gebruiken voor nieuw beleid (kaderbrief 2020). Hierbij leggen we een relatie met het Bestuurlijk 
Afspraken Kader/ uitvoering van proeftuinen waarvoor middelen tot cofinanciering nodig zijn.  

 

Voorstel 5: 

Akkoord te gaan met het aanhouden van de saldi in d e algemene reserve, boven de 
ondergrens van 2% van het begrotingstotaal, als ach tervang voor mogelijke nadelige effecten 
uit de meicirculaire 2020. Voor zover de middelen h ier niet voor nodig zijn, wordt de inzet 
betrokken in de kaderbrief 2020 .  
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Investeringsprogramma 2020-2023   

Budgettaire kaders 
Het investeringsprogramma kent een onderscheid tussen vervangingsinvesteringen IBOR en 
investeringen voor nieuw beleid. De berekening voor de beschikbare investeringsruimte was 
gebaseerd op toepassing van het ideaalcomplex. Dit wil zeggen dat het aantal investeringen wordt 
bepaald door de kapitaallasten die jaarlijks vrijvallen. Hierdoor leggen nieuwe investeringen geen 
extra beslag op de begrotingsruimte.  

In de kadernota 2015 hebben we de basis gelegd voor het huidig investeringsprogramma 2019-2023. 
Bij de besluitvorming over deze kadernota zijn we uitgegaan van een planningshorizon van acht in 
plaats van vier jaar. De realisatie van nieuw beleid neemt immers een langere periode in beslag.   

Het beschikbaar budget voor nieuw beleid is bijgesteld op basis van afzonderlijke raadsbesluiten: 

• Herstelplan – maatregel verlaging investeringsprogramma (Raadsbesluit - 27 september 
2018): In het herstelplan begroting 2018 hebben we besloten de investeringsruimte in 2019 
en 2020 met jaarlijks € 5 mln. te verlagen; 

• Programmabegroting 2019 - temporisering investeringsprogramma 2019-2020 (Raadsbesluit 
- 14 november 2018): In het ombuigingspakket hebben we de geoormerkte investeringen 
voor de jaren 2019 en 2020 getemporiseerd. Met de hieruit voortvloeiende incidentele 
onderuitputting hebben we begroting sluitend gemaakt; 

• Kadernota 2019 – heroverweging investeringsprogramma (Raadsbesluit – 22 augustus 2019); 
In het  meerjarig investeringsprogramma 2021-2023 hebben we voor circa € 41,4 mln. 
investeringsmiddelen opgenomen. Bij de kaderbrief 2020 kunnen we deze investeringsruimte 
opnieuw inzetten. 

 

De financiële gevolgen van deze budgettaire kaderstelling maken we later in dit hoofdstuk inzichtelijk.  

Ideaalcomplex – vrijval kapitaallasten 
Voor het huidige begrotingsbeeld hebben we de kapitaallasten bijgesteld. Met als resultaat een 
positieve bijstelling van € 1,02 mln. door onderuitputting lopende projecten , lagere rente en vrijval 
kapitaallasten door afgeschreven activa. We moeten de kapitaallasten met € 1,37 mln. bijstellen om 
de volledige kapitaallasten voor investeringen Ibor te kunnen doorvertalen. Maar ook om nieuw beleid 
uit de jaarschijf 2022 te kunnen realiseren. Bovendien moeten we € 17,8 mln. investeringsruimte1 in 
2023 opnemen.  Dit betekent dat de vrijval van kapitaallasten niet toereikend is om de kapitaallasten 
op te vangen die gekoppeld zijn aan een investeringsbedrag van € 17,8 mln. Dit komt vooral door de 
lage rentestand en de langere  afschrijvingstermijnen. Het tekort van € 0,35 mln. hebben we 
meegenomen  in de actualisatie van het financieel perspectief ten laste van het begrotingssaldo 

 
De systematiek van het ideaalcomplex is niet langer houdbaar omdat er minder  kapitaallasten 
vrijvallen. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad de kadernota Vaste Activa, in de 
raadsvergadering van 13/14 november 2019 vaststelt. In deze nota stellen we voor om de 
systematiek van reëel begroten te gaan volgen. En daarmee die van het  ideaalcomplex los te laten.  

Investeringsruimte 
Vanaf de kadernota 2015 gaan we jaarlijks uit van € 10 mln. investeringsruimte voor nieuw beleid en 
van € 7,8 mln. investeringsruimte voor IBOR vervangingsinvesteringen. In de programmabegroting 
2019 hebben we de investeringsruimte met jaarlijks € 1 mln. verlaagd omdat we het beheer op 
kwaliteitsniveau C hebben gezet. . Deze verlaging is in de bijstelling van de begroting gecorrigeerd. 
Daarnaast is in het integraal onderhoudsplan Ibor, gebleken dat er achterstallig onderhoud is bij met 

                                                      

 
1 € 10 mln. investeringen nieuw beleid + € 7,8 mln. investeringen Ibor 
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name verhardingen. Om dit onderhoud in te lopen hebben we € 14,2 mln. nodig. Dit 
investeringsbedrag smeren we uit over de jaren 2020 t/m 2023. Daarbij houden we rekening met de 
raadsbesluiten van de budgettaire kaders. We kunnen de beschikbare investeringsruimte voor 2020-
2023 als volgt samenvatten: 

x € 1 mln. 2020 2021 2022 2023 
2020-

2023 

Investeringsruimte nieuw beleid
 

1,00 17,10 13,30 10,00 41,40 

Ibor investeringen:      

• Vervangingsinvesteringen Ibor regulier 
7,80 7,80  7,80  7,80      31,20  

• Achterstallig onderhoud Ibor (integraal 

onderhoudsplan) 
2,00 5,00 3,60 3,60 14,20 

• Optimalisatie mix onderhoud – investeringen 

openbare ruimte  
1,00 0,50   1,50 

Totaal beschikbaar 11,80 30,40 24,70 21,40 88,30 

 

Op basis van deze tabel blijkt dat het investeringsprogramma 2020-2023 in totaal  € 88,3 mln. 
bedraagt. Dat zijn in 2020 alleen investeringsmiddelen voor vervangingsinvesteringen Ibor, 
uitgezonderd het restant matchingsgelden van € 1 mln. 

Nb. In de jaren 2020 en 2021 is nog € 1,0 mln. resp. € 0,5 mln. investeringsruimte beschikbaar  door 
maatregelen uit de Kaderbrief 2017/ Programmabegroting 2018. Op basis van de maatregel 
optimalisatie mix  onderhoud – investeringen hebben we tijdelijk exploitatieruimte onderhoud omgezet 
in investeringsruimte2.  

Als onderdeel van de bezuinigingen uit de programmabegroting 2019 hebben we in 2020 de 
investeringen voor nieuw beleid getemporiseerd. Vanaf 2021 zijn er weer investeringsmiddelen voor 
nieuw beleid beschikbaar. De totale ruimte voor 2020-2023 bedraagt € 41,4 mln. In onderstaande 
tabel is de ruimte voor nieuw beleid per jaarschijf weergegeven. 

bedragen  x € 1 mln. 
2020 2021 2022 2023 

totaal 

2019-2023 

Totaal investeringsruimte nieuw beleid  1,0 17,1 13,3 10,0 41,4* 

* 
In de 3e programmarapportage 2019 hebben we de begrotingswijziging van de gemeentelijke 
huisvesting teruggedraaid. De hiermee gemoeide eigen investeringsmiddelen maken geen deel uit 
van de investeringsruimte van € 41,4 mln. Bij de kaderbrief 2020 kunnen we deze middelen opnieuw 
inzetten. 
  

                                                      

 
2 2018 t/m 2020 jaarlijks € 0,5 mln. en 2019 t/m 2021 jaarlijks € 0,5 mln. 
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Inzet middelen investeringsprogramma 
 

Ibor vervangingsinvesteringen 

Zoals in bovenstaande tabel aangegeven, bedragen de totale vervangingsinvesteringen voor Ibor in 
2020  € 10,8 mln. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: 

• de reguliere vervangingsinvesteringen voor kwaliteitsniveau C., van in totaal  € 7,8 mln.; 
• het tijdelijk (2018 t/m 2020), vervangen van het onderhoudsbudget IBOR wegen ad. € 0,5 

mln. door investeringen (conform besluitvorming Raad over de kaderbrief 2017 d.d. 6-7-
2017); 

• het tijdelijk (2019 t/m 2021) vervangen van het onderhoudsbudget IBOR wegen ad € 0,5 
mln. door investeringen wegen ad € 0,35 mln. en vervanging openbare verlichting ad € 
0,15 mln. (conform besluitvorming Raad over de kaderbrief 2017 d.d. 6-7-2017); 

• € 2,0 mln. voor investeringen achterstallig onderhoud in 2020 op basis van het integraal 
basis beheerplan openbare ruimte. 

 

Voorstel 6: 

Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een  krediet voor vervangingsinvesteringen 
Ibor in 2020 van € 10,8 mln.   

 

Investeringsruimte nieuw beleid 
In de tabel van de investeringsruimte voor nieuw beleid hebben we de beschikbare middelen 
gespecificeerd naar geoormerkte projecten. De gemeenteraad heeft deze investeringsbedragen nog 
niet vrijgegeven (kredietvotering). Met de besluitvorming over de kadernota 2019 is aangegeven dat 
we de € 41,4 mln. ruimte voor nieuw beleid kunnen heroverwegen. Of met andere woorden het 
investeringsplan 2020-2023 van ongeveer € 41,4 mln. opnieuw ter discussie stellen. 
 
De eerstvolgende momenten in de p&c cyclus waarin we besluiten kunnen nemen over de middelen 
uit het investeringsplan, zijn De kaderbrief 2020 en vervolgens de programmabegroting 2021 We 
kunnen hierbij meteen een koppeling leggen met de het Bestuurlijk Afspraken Kader met de provincie 
Limburg. We verwachten dat we dit kader in het eerste kwartaal 2020 met de provincie kunnen 
afronden. In de verdere uitwerking naar inhoudelijke dossiers moeten we ook kijken naar de 
financiering en naar de beschikbaarheid van cofinanciering. 
  

Voorstel 7: 

Akkoord te gaan met de inzet van middelen voor nieu w beleid uit het investeringsprogramma 
2020-2023 te koppelen aan de besluitvorming over de  kaderbrief 2020/ programmabegroting 
2021, waarbij een relatie wordt gelegd met de uitwe rking van het Bestuurlijk Afspraken Kader 
met de provincie Limburg.  

Exploitatieruimte 
In de kadernota 2017 hebben we afgesproken om voor 2019-2021 geen extra exploitatieruimte voor 
nieuw beleid op te nemen. In het herstelplan van 1 februari 2018 hebben we vervolgens besloten om 
ook vanaf 2022 geen extra exploitatiemiddelen voor nieuw beleid op te nemen. Als er nieuw beleid 
nodig is, moet daar oud beleid voor ingeleverd worden (oud voor nieuw) of dekken we dat uit de 
overschotten in de begroting 2020 en meerjarenraming 2021 t/m 2023. 
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De begroting in één oogopslag 

In onderstaande tabel is de verdeling van inkomsten en uitgaven op hoofdlijnen opgenomen inclusief 
de gemiddelde woonlasten voor de inwoners in 2020. Deze begroting in één oogopslag helpt om snel 
inzicht te krijgen in de belangrijkste activiteiten van de gemeente en de daarbij behorende inkomsten 
en uitgaven in 2020. 

 

 

Inkomsten Uitgaven
Waar komt het geld vandaan? Waar gaat het geld naar toe?

Bestuur en ondersteuning 54,4€          
210,9€    - Algemene middelen 2,4€      

- Overhead (bedrijfsvoering) 30,3€    
- Dotatie reserves 8,3€      
- Bestuur, burgerzaken en overige posten 13,4€    

85,8€      
Onroerendzaak belasting (OZB) 50,9€      Veiligheid
Rioolrechten 9,1€       13,8€          
Afvalstoffenheffing 14,4€      
Parkeerbelasting 6,3€       
Hondenbelasting 0,8€       
Overige belastingen 0,6€       Verkeer, vervoer en waterstaat
Leges 3,3€       19,5€          
Lijkbezorgingsrechten 0,4€       

24,8€      Economie
Andere inkomstenbronnen zoals 9,8€            
Dividenden en rente uit deelnemingen
Staangeld markten en kermissen Onderwijs
Werkzaamheden voor derden 10,2€          
Verhuur vastgoed

Sport, cultuur en recreatie
32,3€          

2019 2020
OZB Sociaal Domein
gemiddeld OZB-tarief woningen 373,31€  377,81€  151,7€        

Rioolheffing 172,70€  185,20€  

Afvalstoffenheffing Volksgezondheid en milieu
Vastrecht 153,40€  174,00€  22,4€          
Gemiddeld variabel recht (Diftar) 94,99€    96,44€    

Hondenbelasting
Eerste hond 88,20€    89,45€    7,4€            
Tweede hond 118,20€  119,85€  
Derde hond ev 148,20€  150,25€  
Kennel 309,00€  313,35€  

Uitgaven met betrekking tot de inzameling van 
afval, riolen, begraafplaatsen en de 
volksgezondheid (zoals GGD).

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening 
en stedelijke vernieuwing
Uitgaven in relatie tot de omgevingswet en 
structuurvisie, zoals bestemmingsplannen 
waarin bepaald wordt welke grond voor welk 
gebruik geschikt is en de  grondexploitaties. 

Uitgaven in verhouding tot onderwijshuis-
vestiging voor openbaar en bijzonder 
onderwijs, leerplicht en regionale meld- en 
coördinatiefunctie (RMC), peuteronderwijs en 
volwasseneneducatie.

Uitgaven voor Burgerparticipatie, WMO & 
Jeugdzorg, inkomensondersteuning en de 
(re-)integratie naar werk.

Uitgaven die te maken hebben met een breed 
scala aan voorzieningen, zoals sportzalen, 
musea, openbaar groen en lokale media.

Bedragen x 1

Begroting 2020 in één oogopslag

Uitgaven in verband met criminaliteit, 
preventie, brandweer en het tegengaan van 
radicalisatie en ondermijning.

bedragen x 1 mln.

€ 321,5 € 321,5

Uitgaven die de lokale economie stimuleren.

Alle uitgaven rondom mobiliteit van voer- en 
vaartuigen.

Hoeveel gaan de inwoners gemiddeld 
betalen in 2020?

Van het Rijk

Lokale heffingen 

Overige inkomsten


