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Raadsvoorstel

Onderwerp
Begroting 2014

Inleiding/aanleiding
Jaarlijks stellen wij de begroting vast conform de gemeentewet, financiële verordening en planning- en control-
cyclus. Jaarlijks wordt een begroting over het volgende kalenderjaar aan de Raad aangeboden met daarbij een 
doorkijk naar de drie jaren volgend op het begrotingsjaar.

Kernthema:
Alle kernthema’s

Bevoegdheid
Raad

Voorstel
1 a.  De begroting 2014 vast te stellen.
 b.  Het college van burgemeester en wethouders autorisatie te verlenen tot bestedingen van de 
  bedragen per programma.

2.  De volgende posten op te nemen in de begroting 2014, conform paragraaf 6.2
 1.  Programma Economische Stimulering € -1.116.057 
 2.  Programma Sociale Infrastructuur € 3.756.625
 3.  Programma Leefomgeving € 792.285
 4.  Programma Ruimtelijke Ontwikkeling € -181.986
 5.  Programma Bestuur en Dienstverlening € -1.459.275

3. Bezuinigingen op programma’s
 De volgende bezuinigingsposten op te nemen in de begroting 2014
 1.  Programma Economische Stimulering € 439.943 
 2.  Programma Sociale Infrastructuur € 2.504.025
 3.  Programma Leefomgeving € 975.083
 4.  Programma Ruimtelijke Ontwikkeling € 205.000
 5.  Programma Bestuur en Dienstverlening € 30.700

4a. De volgende nieuwe investeringskredieten beschikbaar te stellen
 1.  Aanleg parkeerplaats Grasbroek € 101.000
 2.  Automatische palen centrum € 320.000
 3.  Dataopslag (5 jr) € 100.000
 4.  Inname Robot bibliotheek € 85.000
 5.  Herinrichting ontvangstruimte Glasp. € 95.000

4b. De volgende kredieten verschuiven in de tijd 
 1.  Klimaatbeheersing Glasp. (2013>2014) € 1.200.000
 2.  Archief bewaarplaats (2014<2015) € 2.000.000
 
5. In de begroting 2013 een bedrag van € 4.429.092 te storten in de bestemmingsreserve ‘Reeds genomen  
 besluiten’ ten behoeve van het financieren van het voorgenomen beleid zoals omschreven in de begroting  
 2014 (zie paragraaf 6.2).

6. Het saldo van alle voorgestelde besluiten ad. € 2.611.710 te storten in de Algemene Reserve 
 (zie paragraaf 6.2 van het boekwerk).
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Argumenten
1a. De begroting 2014 geeft de concrete maatregelen voor het begrotingsjaar 2014 
De Raad stelt de begroting vast binnen haar kader stellende en sturende rol. De begroting is gebaseerd op 
de besluitvorming en richtlijnen van de kaderbrief 2014. In deze begroting schetsen wij onze ambities. De 
voortgang in het realiseren van deze ambities beschrijven wij aan de hand van de afgeleide bestuurlijke 
programma’s. Ook staan wij stil bij een aantal belangrijke ontwikkelingen voor de stad.

1b.  Autorisatie begroting
De Raad is het algemeen bestuur, stelt beleidskaders vast en controleert het college van B&W. De Raad stelt 
de doelstelling vast en geeft het college de opdracht om deze te realiseren. Het college van B&W neemt de 
dagelijkse besluiten. Afwijkingen op budgetten zoals deze in de begroting door de Raad zijn toegekend, worden 
gedurende het jaar 2014 via een begrotingswijziging aan de Raad voorgelegd.

1c. 
Deze begroting heeft vanaf 2015 tekorten. Bij de aanpak van deze tekorten willen en kunnen wij niet over ons 
eigen graf heen regeren. Het maken van afwegingen dit aangaande laten wij over aan het nieuwe college en de 
nieuwe raad. In de besprekingen van de nieuw te vormen coalitie in 2014 moeten deze tekorten onderwerp van 
gesprek zijn en bij de begroting 2015 zal de nieuwe raad besluiten moeten nemen om de begroting 2015 en 
de meerjarenraming sluitend te krijgen. De provincie zal dit bij haar besluitvorming over de toezichtvorm 2015 
toetsen. 

2.  De begrotingsrechtmatigheid wordt hiermee geborgd. 
Conform de regels uit de financiële verordening is de Raad bevoegd om mutaties over de programma’s goed te 
keuren. Het beschikbaar stellen van financiële middelen is het sluitstuk van een politiek proces waar inrichting 
wordt gegeven aan het gemeentelijk beleid door middel van het bepalen van de gewenste beleidseffecten, de 
beleidsdoelen en de activiteiten om die effecten en doelen te bereiken. De indeling van de programmabegroting 
vormt derhalve het aanknopingspunt voor de autorisatie door de Raad. 

3.  De budgettaire wijzigingen voortvloeiend uit de voorgestelde bezuinigingen 
Het betreft een totaal pakket aan bezuinigingen te realiseren in 2014 en verder. Een overzicht van deze nadere 
ombuigingen over 2014 is opgenomen bij de kernthema’s in het boekwerk en in bijlage 8.4. Deze bezuinigingen 
zijn een integraal onderdeel binnen de besluitvorming van de begroting 2014. 

4a/b.  Investeringen en kredieten
Deze investeringen en kredieten zijn noodzakelijk om de voorgenomen beleidsintenties te realiseren en af te 
schrijven.

5.  Vrijval reserves en voorzieningen overhevelen jaarschijf
In de begroting 2014 is een vrijval van reserves en voorzieningen opgenomen voor een totaal bedrag van 
€ 4.876.592. € 4.429.092 stellen we via de jaarafsluiting 2013 ter beschikking voor de uitvoering van het beleid 
in 2014. Conform wet- en regelgeving dient de vrijval van deze reserves en voorzieningen in 2013 verwerkt 
te worden. Om deze middelen in te kunnen zetten t.b.v. de begroting 2014 wordt € 4.429.092 overgeheveld 
d.m.v. de reserve ‘Reeds genomen besluiten’. Op grond van de BBV kan een bedrag ad € 447.500 uit de totale 
vrijval reserves en voorzieningen (€ 4.876.592) niet via deze reserve verlopen. Er resteert derhalve een bedrag 
ad € 4.429.092.

6.  Storting in de algemene reserve
Het weerstandsvermogen is in feite het vermogen om financiële tegenvallers op te vangen teneinde onze taken 
te kunnen voortzetten. In de begroting 2014 stellen wij voor om het positieve saldo van de voorgenomen be-
sluiten 2014 te storten in de algemene reserve. Dit heeft een positief effect op onze beschikbare weerstandsca-
paciteit.  Dit betekent een ratio weerstandsvermogen voor de begroting 2014 van 1,05. De najaarsnota liet wel-
iswaar een negatief resultaat zien van € 3 miljoen per ultimo 2013. Echter wij verwachten o.a. door de goede 
berichten inzake het BUIG budget dat het uiteindelijke financiële resultaat over 2013 beter zal uitvallen dan de 
najaarsnotaprognose.  In het slechts denkbare scenario bij een negatief resultaat van € 3 miljoen in 2013 blijft 
het ratio weerstandsvermogen binnen de afgesproken bandbreedte. Rekening houdende met dit verlies wordt 
het ratio weerstandsvermogen dan 0,85. 
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Tegenargumenten
N.v.t.

Kosten en dekking
Zie het boekwerk van de begroting 2014

Communicatie
•  Persconferentie.
•  Persbericht.
•  (Stads)krant.

Evaluatie
Conform planning- en controlcyclus door middel van afwijkingenrapportages (zomernota) en jaarrekening.

Planning, procedure en uitvoering
•  Verspreiding naar de raadsleden op 11 oktober 2013.
•  Technische toelichting op de begroting op 29 oktober 2013.
•  Algemene beschouwingen op 6 en 7 november 2013.
•  Verzending naar gedeputeerde staten (toezichthouder) vóór 15 november 2013.

Bijlagen ter inzage
Boekwerk begroting 2014

Burgemeester en wethouders van Heerlen,

de secretaris,  de burgemeester,

mw. C.L.A.F.M. Bruls  dr. P.F.G. Depla
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Raadsbesluit

De Raad der gemeente Heerlen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 

registratienummer;

gegeven de agendering door het Presidium;

gehoord het advies van de raadscommissie voor ;

besluit:
1 a.  De begroting 2014 vast te stellen.
 b.  Het college van burgemeester en wethouders autorisatie te verlenen tot bestedingen van de 
  bedragen per programma.

2.  De volgende posten op te nemen in de begroting 2014, conform paragraaf 6.2
 1.  Programma Economische Stimulering € -1.116.057 
 2.  Programma Sociale Infrastructuur € 3.756.625
 3. Programma Leefomgeving € 792.285
 4.  Programma Ruimtelijke Ontwikkeling € -181.986
 5.  Programma Bestuur en Dienstverlening € -1.459.275

3. Bezuinigingen op programma’s
 De volgende bezuinigingsposten op te nemen in de begroting 2014
 1.  Programma Economische Stimulering € 439.943 
 2.  Programma Sociale Infrastructuur € 2.504.025
 3.  Programma Leefomgeving € 975.083
 4.  Programma Ruimtelijke Ontwikkeling € 205.000
 5.  Programma Bestuur en Dienstverlening € 30.700

4a. De volgende nieuwe investeringskredieten beschikbaar te stellen
 1.  Aanleg parkeerplaats Grasbroek € 101.000
 2.  Automatische palen centrum € 320.000
 3.  Dataopslag (5 jr) € 100.000
 4.  Inname Robot bibliotheek € 85.000
 5.  Herinrichting ontvangstruimte Glasp. € 95.000

4b. De volgende kredieten verschuiven in de tijd 
 1.  Klimaatbeheersing Glasp. (2013>2014) € 1.200.000
 2.  Archief bewaarplaats (2014<2015) € 2.000.000
 
5. In de begroting 2013 een bedrag van € 4.429.092 te storten in de bestemmingsreserve ‘Reeds genomen  
 besluiten’ ten behoeve van het financieren van het voorgenomen beleid zoals omschreven in de begroting  
 2014 (zie paragraaf 6.2).

6. Het saldo van alle voorgestelde besluiten ad. € 2.611.710 te storten in de Algemene Reserve 
 (zie paragraaf 6.2. van het boekwerk).

Aldus besloten tijdens de vergadering van de Raad der gemeente Heerlen van

griffier,  voorzitter,
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Leeswijzer

Deze begroting heeft betrekking op het vierde en dus laatste jaar van het Meerjarig Bestuurlijk Programma 
(MBP) 2011-2014. In deze begroting geven we over de jaren 2014 tot en met 2017 zowel financieel als 
inhoudelijk inzicht in onze plannen.
Deze begroting volgt de wettelijke voorschriften. Het document is opgebouwd uit een ‘beleidsbegroting’ en een 
‘financiële begroting’. De beleidsbegroting bestaat uit de bestuurlijke prioriteiten (participatie, herstructurering 
en stedelijke dynamiek), de programma’s (economische stimulering, sociale infrastructuur, leefomgeving, 
ruimtelijke ontwikkeling en bestuur en dienstverlening) en de paragrafen.
In de programma’s staan de volgende vragen centraal:
• Wat willen we bereiken?
• Wat gaan we daarvoor doen?
• Wat mag dat kosten?

Deze zogenaamde W-vragen hebben wij als leidraad gebruikt bij de beschrijving van de programma’s. De 
maatschappelijke doelen zoals ze geformuleerd zijn in de programma’s zijn verder geoperationaliseerd in de 
effectindicatoren in de bijlage 8.1.

In de financiële tabellen presenteren we de cijfers in een veelvoud van € 1.000. Hierdoor ontstaan mogelijk 
afrondingsverschillen in totaaltellingen, saldi en dergelijke.

De kaders die we hanteren bij het realiseren van onze doelen zijn opgenomen in de ‘paragrafen’. In de 
paragrafen lichten we het functioneren van de bedrijfsvoering toe, maar ook op welke manier wij invulling gaan 
geven aan het grondbeleid en de lokale heffingen. Daarnaast maken het weerstandsvermogen (inclusief een 
actueel overzicht van de risico’s), onderhoud kapitaalgoederen, financiering en verbonden partijen, deel uit 
van de door het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) verplicht op te nemen paragrafen. Omdat wij de 
onderwerpen demografische ontwikkeling (krimp), stadsregio Parkstad Limburg en subsidies van groot belang 
vinden hebben wij deze onderwerpen in een aparte paragraaf opgenomen.
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1. Bestuurssamenvatting

Sluitende begroting 2014
Voor u ligt de sluitende begroting 2014, de laatste begroting van deze bestuursperiode. Een begroting waarin
wederom bezuinigingen moesten worden opgenomen om te voorkomen dat de bezuinigingen vanuit Den Haag
ons in de negatieve cijfers zouden drukken. De omvang van de bezuinigingen voor 2014 is, zoals besproken
bij de bespreking van de kaderbrief, meer dan wat nodig is om een sluitende begroting te presenteren zodat
wij het weerstandsvermogen uit de gevarenzone kunnen houden. Het voorstel is daarom om het positieve
saldo van alle voorgestelde besluiten, zijnde 2,611 miljoen euro, te storten in de algemene reserve.

In deze begroting zijn opnieuw ook structurele bezuinigingen verwerkt van 3 miljoen euro. Ondanks deze
bezuinigingen vertoont de meerjarenraming negatieve cijfers. De Provincie Limburg heeft, als financiële
toezichthouder op de begrotingen van alle Limburgse gemeenten, in september aangegeven dat ‘voor het
toekennen van het lichte, repressieve toezicht het geen bezwaar is als alleen het begrotingsjaar 2014 sluitend
is en de jaarschijven van de meerjarenraming niet’. De reden hiervoor is enerzijds dat ook de Provincie erkent
dat er nog te veel onzekerheden bestaan over de gevolgen van rijksbezuinigingen die nog moeten worden
versleuteld in bijvoorbeeld de decentralisaties en nieuwe verdeelmodellen. Anderzijds beseft de toezichthouder
ook dat het met de aanstaande verkiezingen logischer is om de nieuwe colleges en raden de afwegingen
te laten maken over hoe om te gaan met de maatregelen die vanaf 2015 worden geïmplementeerd. De
toezichthouder gaat er wel van uit dat de bezuinigingen, waarover tegen die tijd hopelijk meer duidelijk is,
onderwerp zullen zijn bij de coalitievorming en zeker bij de opstelling van de nieuwe meerjarig bestuurlijke
programma’s. Er zijn realistische voorstellen waarmee ook de meerjarenraming sluitend gemaakt had kunnen
worden maar dan zouden wij vanuit deze bestuursperiode te veel over ons graf heen regeren en de optie om
het tekort in de meerjarenraming te camoufleren met een taakstelling of stelpost vinden wij niet transparant.

Tegen de stroom in
Het is crisis in Nederland en dat voelen ook de mensen in Heerlen. Het is de vraag of wij het dieptepunt
van deze economische crisis al hebben bereikt. Op Prinsjesdag maakte het kabinet namelijk duidelijk dat de
werkloosheid tot recordhoogte zal stijgen in 2014 en presenteerde een nieuw bezuinigingspakket ter hoogte van 
6 miljard euro gericht op de zorg, de sociale zekerheid en de collectieve sector. We moeten concluderen dat de 
recessie langdurig is en op de korte en middellange termijn veel zal vragen van burgers en bedrijven. Immers 
het risico om werkloos te worden neemt toe en in een laagconjunctuur is het moeilijker ondernemen. Het is 
uitzien naar beter weer maar de verwachtingen blijven onverminderd slecht.

We zien de gevolgen in onze stad. Het aantal arbeidsplaatsen in Heerlen neemt af, de werkloosheid stijgt en de
gemiddelde WOZ-waarde daalt. We zien ook het aantal mensen met een bijstandsuitkering stijgen en de groep
beneden de armoedegrens toenemen. Onze maatschappelijke partners hebben het moeilijk in de uitvoering en
een aantal faillissementen hebben wij al gezien. Ook voor ons als gemeente is het steeds moeilijker om de
begroting ‘gezond’ te houden en de meerjarige perspectieven die het kabinet schetst voor de gemeentelijke
begroting zijn ronduit slecht.

Het is alle hens aan dek, maar toch houden we koers. De bestuurlijke prioriteiten die wij onszelf gesteld hebben
in het Meerjarig Bestuurlijk Programma zijn gerealiseerd of naderen hun voltooiing. Het in stand houden van
het armoedebeleid, het feit dat we gaan starten met de bouw van de Brede Maatschappelijke Voorzieningen, de 
nieuwe sportaccommodaties, het realiseren van de MSP-allee, de verzelfstandiging van het Mijnwaterproject, de 
invulling en erkenning van de Smart Services als volwaardige economisch cluster en het levendig houden van 
onze culturele lente en centrumontwikkeling zijn daar een paar voorbeelden van. Tal van initiatieven bruisen op 
dit gebied in de stad met tal van resultaten de afgelopen jaren en hopelijk in de toekomst.
Maar we zien ook dat ons beleid tegen de landelijke trend in op onderdelen vruchten afwerpt. Voorbeelden
hiervan zijn de relatief goede Heerlense cijfers op het gebied van jeugdwerkloosheid, de stijging van het aantal
ondernemingen in onze stad, de afname van onveiligheidsgevoelens in de buurt en de afname van het aantal
lager opgeleiden.

Het verschil blijven maken
Het bewijs dat Heerlen niet stil staat, dat de gemeente oog heeft voor de burgers en ondernemers en dat
Heerlen zijn sociaal profiel in stand houdt wordt ook weer in 2014 bevestigd. Er wordt onder andere gebouwd
aan het Maankwartier, de Brede Maatschappelijke Voorzieningen, de nieuwe accommodatie voor de 
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hockeyvereniging op Kaldeborn en de MSP allee. De lokale lasten voor huishoudens stijgen wederom minder 
dan de inflatie, de pilot met de precario wordt verlengd, we gaan met baanbrekend werk steeds krachtiger 
aan de slag in de buurten, wij voeren geen betaald parkeren in in Heerlerheide en wij investeren extra in de 
veiligheidsaanpak in Vrieheide op basis van de successen met deze Hartslag-aanpak in de Passart. Daarnaast 
wordt in deze begroting ruimte gemaakt voor de realisatie van een extra kunstgrasveld, worden er op het 
gebied van duurzaamheid energieteams ingezet en worden in het kader van het fietsbeleidsplan extra 
fietsklemmen geplaatst bij Schunck*.

De economische clusters nieuwe energie en de smart services hebben zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. 
Onze gezamenlijke inspanningen hebben geleid tot uitvoeringsprogramma’s en concrete projecten die de 
economische structuur van onze stad, regio en heel Zuid Limburg versterken. Deze ontwikkeling wordt breed 
erkend en zijn de thema’s ook sinds kort opgenomen in Limburg Economic Development (LED) en Kennis-as 
Limburg. Datzelfde moet gebeuren voor de herstructurering vanuit de Internationale BauAustellung Parkstad 
2020. Met deze twee belangrijke programma’s zorgen wij dat ook de masterplannen die wij al klaar hadden 
liggen met mooie projecten zoals BIHTS en Gebrookerbos tot uitvoering komen. Over zowel IBA als LED moet 
nog besluitvorming plaatsvinden. Dat de euregio in 2018 geen culturele hoofdstad van Europa wordt is jammer. 
De verbindingen die zijn gelegd en een deel van de middelen die wij daarvoor hebben gereserveerd, willen 
wij inzetten om het Jaar van de Mijnen 2015 nog sterker te maken. In 2014 gaan wij, na goedkeuring door 
de Raad, aan de slag met de inhoudelijke voorbereidingen. Met het jaar van de mijnen gaan we de verbinding 
tussen ons verleden en de toekomst zichtbaar maken. Dat gebeurt vooral door en voor de inwoners in onze 
stad en (grensoverschrijdende) regio met als neveneffect dat we onze regio nog beter op de kaart zetten.

Mits de gemeenteraden instemmen met het voorstel van de colleges gaan wij in 2014 aan de slag met een
nieuwe vorm van samenwerking in Parkstad waarbij de inhoudelijke sturing, gemeentelijke betrokkenheid
en organisatorische doelmatigheid voorop staan ten gunste van de gezamenlijke doorzettingskracht. Een
samenwerking vanuit de portefeuillehouders die verantwoording afleggen naar hun eigen colleges en raden
zonder tussenliggend middenbestuur. In de nieuwe opzet is de ruimtelijk-economisch insteek nog steeds
zichtbaar maar is er de ruimte voor gemeenten om de samenwerking ook naar andere thema’s te trekken.
‘Verplichtende collectiviteit’ waar het moet en ‘coalition of the willing’ waar gewenst. Zo kan Heerlen haar
centrumrol en verantwoordelijkheid pakken en versterken wij de positie van de hele regio in de samenwerking
met regionale partners, de Provincie en het Rijk.

Specifiek aandacht verdient Heerlen op het gebied van de bijstand. Jaren lang deed Heerlen het veel slechter
dan het landelijk gemiddelde met als gevolgen grote tekorten, tot wel 27% van het totale budget, op de
bijstand. De tekorten waren zo groot en structureel dat Heerlen een plek kreeg in de Meerjarige Aanvullende
Uitkering (MAU). De afgelopen jaren heeft Heerlen wat de bijstandsontwikkeling betreft aansluiting gevonden
bij de landelijk trend. Met name de successen van het jongerenloket vallen enorm positief op. Concreet
betekent dit dat het bedrag dat van het Rijk naar Heerlen komt steeds dichter bij onze werkelijke uitgaven
komt. Kleinere tekorten, een groot succes voor onze stad. Heerlen is daardoor geen MAU-gemeente meer. 
Op basis van de voorlopige cijfers over 2014 durven wij zelfs te dromen van een miljoenen-overschot op het 
budget. Zekerheid hierover krijgen wij begin 2014. Zoals afgesproken boeken wij dit soort nog te verwachten 
mee-/tegenvallers niet in in onze begroting.

Daar waar wij de financiële druk op de Heerlense burgers en bedrijven kunnen beperken blijven wij dat ook zo 
lang mogelijk doen. Een goed voorbeeld hiervan is de woonlastenontwikkeling gedurende deze bestuursperiode. 
Een meerpersoonshuishouden in een gemiddelde koopwoning betaalde 693 euro in 2010 aan woonlasten. 
Hadden wij gedurende deze bestuursperiode steeds de inflatie gevolgd dan zou datzelfde huishouden 762 euro 
moeten betalen in 2014. Toch zal dat huishouden in 2014 maar 689 euro betalen. Dat scheelt 73 euro met de 
inflatieontwikkeling en ligt zelfs onder het niveau 2010. Voor een- en tweepersoonshuishoudens is het positieve 
verschil in relatie tot de inflatie 49 euro en 64 euro per huishouden. Dit is misschien een minder zichtbare maar 
wel een voelbare en oplopende jaarlijkse extra bijdrage vanuit de gemeente aan de huishoudens en dus de 
economie van 2,7 miljoen euro in 2014 en dan hebben wij de vergelijkbare ontwikkeling bij de niet-woningen 
nog niet meegeteld.

Bezuinigen
Het spreekt voor zich dat we trots zijn op de successen die wij samen met anderen realiseren. Maar de vraag is
of het tempo waarmee de successen worden geboekt vol kunnen houden. We hebben immers het gemeentelijk
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beleid de afgelopen jaren moeten versoberen en ook de organisatie en gesubsidieerde instellingen realiseren
naast de specifieke bezuinigingen al jaren door het niet toepassen van indexering een generieke bezuiniging.
Net als in de voorgaande begrotingen moeten we ook in 2014 weer bezuinigen. In deze begroting wordt voor
2014 vier miljoen en structureel drie miljoen euro bezuinigd. In totaal heeft de gemeente in de afgelopen
bestuursperiode meer dan 21 miljoen euro aan structurele bezuinigingen verwerkt. Bezuinigingen die met name
nodig zijn omdat er vanuit Den Haag wordt bezuinigd. Gezien de inhoud van de septembercirculaire zullen wij
de komende jaren nog miljoenen aan bezuinigingen moeten vinden.

Daar komt de komende jaren de invoering van de 3 decentralisaties nog eens boven op. De hieraan verbonden
bezuinigingen zullen niet alleen onze begroting en organisatie onder druk zetten, vooral de burger zal de impact
van deze ingreep voelen. Heerlen is een stad met relatief meer arbeidsongeschikten, meer zorgvragers, meer
mensen met een laag inkomen, meer mensen met een lage opleiding en meer werkloosheid, dan in de rest
van het land. Gevolgen van onze geschiedenis. Welke gevolgen de decentralisaties zullen hebben voor onze
gemeentebegroting is nu moeilijk in te schatten, er is nog te veel onduidelijk. Prinsjesdag heeft niet de beloofde
duidelijkheid gebracht. Dat het sociale domein met afstand het grootste begrotingsonderdeel wordt, dat het
volume van onze begroting fors zal stijgen en dat de financiële risico’s minstens evenveel gaan toenemen staat
echter vast. Belangrijke daarin zijn de ontwikkeling van financiële verdeelmodellen en de daarin verwerkte
rijksbezuinigingen zoals bijvoorbeeld het nieuwe model voor de huishoudelijk zorg die in 2015 wordt ingevoerd.
Vanuit het voorzichtigheidsprincipe zijn daarom twee structurele meevallers binnen het programma sociale
infrastructuur vanaf 2015 niet ingeboekt. Daarnaast hebben wij het algemeen uitgangspunt dat meevallers naar
de algemene reserve moeten.

Er is veel aandacht voor specifieke bezuinigingen vanuit Den Haag. Het is echter vermeldenswaardig dat de
algemene uitkering die wij ontvangen van het Rijk is gedaald van 103 miljoen euro in 2011 naar 96 miljoen
in 2013 en volgens de prognoses vanuit Den Haag verder daalt naar 90 miljoen in 2018. Waar bezuinigd
wordt heeft dat rechtstreeks gevolgen voor onze burgers. Het kan dan ook niet anders dan dat toekomstige
bezuinigingen steeds meer pijn zullen gaan doen. Wij doen er alles aan om die pijn te verzachten, niet alleen
door slim om te gaan met middelen maar ook door te experimenteren met andere manieren van werken. Deze
kansen zien wij bijvoorbeeld in de uitvoering van de 3 decentralisaties. Door bijvoorbeeld op buurtniveau de
zorg te organiseren denken wij zowel kwalitatief als op het gebied van kostenbeheersing een troef in handen te
hebben. Wij steunen daarbij op onze goede ervaringen in Heerlerheide de afgelopen jaren.

Meerjarenraming en het weerstandvermogen
In 2014 staat de gemeente wederom voor een aantal belangrijke keuzes. Hoe gaan wij om met de algemene
kortingen vanuit Den Haag? Hoe gaan wij om met de decentralisaties en de daarin verwerkte kortingen? Hoe
gaan wij om met de positieve prognoses rondom de bijstand? Hoe gaan wij om met de ruimte binnen de lokale
lasten? Zijn er taken waar wij mee kunnen stoppen? Om de partijen na de verkiezingen in maart 2014 de
ruimte te geven deze keuzes in te vullen is deze begroting relatief beleidsarm, worden in deze begroting geen
grote nieuwe impulsen of bezuinigingen ingeboekt en wordt er voor gezorgd dat het weerstandsvermogen op
peil blijft.

De meerjarenraming bij vaststelling van deze begroting en alle bijbehorende beslispunten ziet er als volgt uit
(x 1000 euro). Het weerstandvermogen stijgt na vaststelling van alle voorstellen bij deze begroting naar 1,05.

2014 2015 2016 2017

0 -6.744 -8.138 -8.662
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2. Prioriteitenplan

Om tot versnelling te komen hebben we deze coalitieperiode drie bestuurlijke prioriteiten benoemd waarvoor 
wij, naast onze wettelijke taken, geld hebben vrijgemaakt en waarop wij krachtig en met overtuiging onze 
aandacht vestigen. Deze bestuurlijke prioriteiten zijn: participatie, herstructurering en stedelijke dynamiek.

Participatie

Wat willen wij bereiken? 

‘Meer Heerlenaren doen mee’

Binnen deze prioriteit staat onze burger centraal. Wij willen dat de economische en maatschappelijke 
zelfstandigheid van Heerlenaren groter wordt. Daarom nemen we ons voor om de talenten van al onze 
burgers nog meer stimuleren. Dat betekent meer werkgelegenheid; meer Heerlenaren met een baan dus! We 
richten ons daarom binnen deze prioriteit specifiek op onderwijs, scholing, participatie, werk en economische 
bedrijvigheid. 
De komende jaren zal deze prioriteit voornamelijk in het teken staan van de 3 decentralisaties.

3 decentralisaties
2014 zal in het teken staan van de voorbereiding op de 3 decentralisaties. De bezuinigingen die het rijk hieraan 
verbindt zijn massaal. We moeten meer gaan doen met minder geld en gelijktijdig de eigen kracht van burgers 
aan gaan spreken. 

In financieel opzicht is ons uitgangspunt hierbij een budgettair neutrale in- en uitvoering. Dit wordt met name 
ingegeven vanuit het mandaat van de huidige bestuursperiode. Wij willen niet meer dan nodig keuzes maken 
voor de toekomstige bestuursperiode. Echter voor zover er binnen deze bestuursperiodes meer duidelijkheid 
komt over de financiële invulling, en er op grond daarvan ook keuzes denkbaar zijn die afwijken van die 
budgettaire neutraliteit, willen we deze in de vorm van scenario’s aan de nieuwe Raad voorleggen. Scenario’s 
waarbij zo mogelijk de inzet van meer of minder geld gekoppeld wordt aan de inhoudelijke gevolgen voor de 
mensen in onze stad.
Hoe dan ook zijn de consequenties voor de burgers heel groot. De omvang van de rijksbezuinigingen die 
gekoppeld worden aan de decentralisaties is zo groot dat het volstrekt onmogelijk zal zijn als gemeente in 
2015 ongewijzigd voort te zetten wat tot dan toe door anderen, met veel meer geld, wordt gedaan, ook al 
zou de gemeente uit eigen middelen extra geld bijleggen. Dit temeer omdat we als stad de invoering van 
de 3 decentralisaties beginnen met een achterstand. Wij hebben relatief meer arbeidsongeschikten, meer 
zorgvragers, meer mensen met een laag inkomen, meer mensen met een lage opleiding en meer werkloosheid, 
dan in de rest van het land. De nieuwe wetten komen in onze stad dus extra hard aan. 

Toch zijn we zeker niet alleen pessimistisch. Het decentraliseren van deze overheidstaken schept ook 
mogelijkheden voor ons en voor onze burgers. We hebben in ons project ‘voor elkaar in Heerlerheide’ laten 
zien hoe we op buurtniveau zorg kwalitatief beter en efficiënter kunnen organiseren. Dit smaakt niet alleen 
naar meer in onze stad maar wij denken dat deze aanpak ook prima past bij veel van de taken die nu naar 
ons ‘gedecentraliseerd’ gaan worden. Kortom, we denken de burger veel beter te kunnen gaan bedienen 
via deze buurtaanpak. Het jaar 2014 zal dan ook in het teken staan van het in de steigers zetten van deze 
stadsdeelteams ‘sociaal’, om vanaf 2015 een integraal onderdeel te kunnen zijn van ons lokaal sociaal beleid. 
Maar er zijn nog grote bestuurlijke en politieke vragen die in de loop van 2014 een antwoord moeten gaan 
krijgen. In hoeverre lukt het ons als gemeente om met de gekorte budgetten uit te komen, en wat betekent dat 
voor onze burgers ? De gevolgen voor onze (meerjarige) begroting hangen af van de regelgeving waarbinnen 
wij de decentralisaties moeten gaan uitvoeren. Gaan we weinig of veel (zoals de VNG en de G32 heel graag 
willen) beleidsvrijheid krijgen van de wetgever? Bij weinig beleidsvrijheid zal de budgettaire ruimte beperkt 
zijn en lopen wij een grote kans de begroting niet sluitend te krijgen. Is de beleidsvrijheid groot dan bestaat de 
kans dat gemeenten middelen die bedoeld zijn voor het sociale domein in andere domeinen gaan besteden. Dit 
laatste heeft grote gevolgen voor de burger. 

Vanaf 2012 zijn we de 3 decentralisaties in samenhang gaan aanpakken waarbij we op de schaal van Zuid-
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Limburg samenwerken met de Tripoolgemeenten: Maastricht de Jeugdzorg, Heerlen de Participatiewet en 
Sittard-Geleen de Awbz. Wij doen dat in de vorm van een piramide-model waarbij de basistaken bij de 
gemeente liggen, de zwaardere taken op het niveau van Parkstad (sub-regionaal) en de zwaarste taken op het 
niveau van Zuid-Limburg. Ook in 2014 continueren we deze aanpak.

Wat gaan we daarvoor doen in 2014 ?

3 decentralisaties
2014 zal met name in het teken staan van de voorbereidingen op de 3 decentralisaties. Concrete acties zullen 
bijvoorbeeld de aanbestedingstrajecten zijn en het vaststellen van de verschillende verordeningen. 

Stadsdeelteams
In het kader van de decentralisaties wordt in 2014 op grotere schaal geëxperimenteerd met het werken in 
stadsdeelteams. Dit alles in het kader van het toewerken naar de daadwerkelijke decentralisaties per 1 januari 
2015.

Jeugd
In 2014 richt de regio zich bij de bestrijding van jeugdwerkloosheid en schooluitval op de programmalijnen 
‘Jongerenloketten en Leren naar Vermogen’ van het actieplan jeugdwerkloosheid.
In Heerlen wonen kinderen en jongeren die extra aandacht nodig hebben bij het succesvol afronden van hun 
schoolperiode, om zelfstandig te kunnen functioneren en om een plaats op de arbeidsmarkt te bemachtigen. 
Voor deze doelgroepen zijn wij actief aan de slag met als doel dat de jeugdige zijn talenten maximaal kan 
benutten. Dit gebeurt al vanaf jonge leeftijd, via gerichte taalstimuleringsbeleid in de peuterspeelzalen, en 
strekt zich uit tot de jongvolwassenen. De samenwerking met onze partners in het onderwijs, het jeugddomein 
en de arbeidsmarkt is hierbij van cruciaal belang. Alleen in gezamenlijkheid kan de schoolse zorg en de 
gemeentelijke jeugdzorg naadloos op elkaar aansluiten en kan een antwoord worden gevonden op de gevolgen 
van onderwijsontwikkelingen voor de meest kwetsbare jongeren. De opgebouwde samenwerkingsrelaties 
worden in 2014 gecontinueerd en, indien nodig, verder uitgebouwd. 

Herstructurering

Wat willen wij bereiken? 

Het fysiek, sociaal en economisch versterken van onze buurten is een langdurige en kostbare opgave. Het 
toekomstperspectief van de woon- en leefomgeving is een belangrijke vestigingsfactor voor mensen en bedrij-
ven van buitenaf. Een divers maar altijd hoogwaardig en aantrekkelijk palet van woonmilieus, de herinrichting 
van groene en blauwe structuren, meer speelruimte voor kinderen in de buurten is het doel. Het thema van 
deze bestuursperiode is versnelling van de uitvoering. Om die reden is in het MBP besloten om de sturing en de 
uitvoeringskracht rondom het thema herstructurering te versterken.

De roerige omstandigheden en het kabinetsbeleid van het afgelopen jaar hebben de vastgestelde woningpro-
grammering en de daarover met de woningcorporaties gemaakte afspraken fors onder druk gezet. De realisatie 
van de sloopopgave in de herstructureringsgebieden wordt daardoor op z’n minst vertraagd, zo niet in onvol-
doende mate gerealiseerd. Maar ook de voor de kwaliteit noodzakelijke (vervangende) nieuwbouw wordt slechts 
beperkt gerealiseerd. In 2014 zullen per herstructureringsgebied de sloop- en nieuwbouwopgave vastgesteld 
worden. Hiertoe wordt samen met de corporaties de woningprogrammering ten aanzien van sloop, nieuwbouw 
en renovatie op basis van de huidige (markt)omstandigheden in beeld gebracht. Vertaling van deze program-
mering vindt plaats in de structuurvisie en vormt input voor het Provinciaal Omgevingsplan (POL).

Veiligheid en economische vitaliteit zijn twee begrippen die onlosmakelijk met de herstructurering verbon-
den zijn. Ten aanzien van veiligheid is voor de aanpak van herstructureringsgebieden de specifieke Heerlense 
Hartslag aanpak vertaald naar een buurtgerichte werkwijze. Deze aanpak is met succes in de afgelopen jaren 
in Passart en Hoensbroek/Aldenhof toegepast. In 2014 wordt deze aanpak verder uitgerold in Hoensbroek en 
Vrieheide. Tevens wordt er een programmadocument veiligheid opgesteld voor de herstructurering waarin de 
strategische doelstellingen van de gemeente Heerlen vertaald worden naar de uitvoeringspraktijk van de her-
structurering. Naast veiligheid is economische vitaliteit een ‘conditio sine qua non’ voor de herstructureringsge-
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bieden. In 2014 zal er per herstructureringsgebied een economisch profiel opgesteld worden.

De financieringsopgave binnen de herstructurering vergt vanaf 2014 de inzet van additionele middelen, waarbij 
we al onze creativiteit zullen moeten aanwenden om aanvullende (externe) middelen aan te boren. Uiteraard 
zullen wij de financiering van deze ambities in 2014 regelmatig agenderen.

Wat gaan we daarvoor doen in 2014 ?

Hoensbroek/Passart
Op 10 januari 2012 heeft u als Raad de Stadsdeelvisie Òs Gebrook vastgesteld, waarin de inhoudelijke ambities 
binnen dit herstructureringsgebied aangegeven werden. Voor de deelgebieden Aldenhof en Centrum is de visie 
uitgewerkt in een Businesscase. Het gemeentelijk aandeel in deze Businesscase bedraagt € 25,8 mln. Afdekking 
vindt plaats via een bijdrage uit het Transformatiefonds ter grootte van € 8,7 mln. en eigen gemeentelijke mid-
delen, waaronder ISV-3 en Raadskrediet BMV-Aldenhof. Ondanks de bijdragen ontstaat voor de gehele opgave 
in Hoensbroek-Passart (afhankelijk van het uitvoeringstempo)vanaf 2014 een financieringstekort tussen de 
€ 6,2 mln. en € 8,9 mln.

In Hoensbroek wordt in 2014 de uitvoering van de herstructurering concreet zichtbaar met de aanpak van de 
openbare ruimte in het winkelhart, de herontwikkeling van de Lidl aan de Markt en de sloop van de portiek-eta-
ge woningen in Aldenhof, de bouw van een brede maatschappelijke voorziening en de aanleg van (de 1ste fase 
van) het park Aldenhof, de uitgifte van bouwkavels aan de Burgemeester Slanghenstraat, en de laatste fase van 
de realisatie van de woningbouwlocatie Overbroek. Voor het gebied Hoofdstraat-west wordt een ‘routeplanner’ 
voor de uitvoeringsfase opgesteld. Parallel aan de fysieke inspanningen vindt de verdere uitrol van het sociaal 
programma ‘Hart voor Hoensbroek’ plaats, waarbij de focus ligt op veiligheid en sociale stijging in en rondom 
het gebied Hoofdstraat-west.
 
Het zwaartepunt van het kernwinkelgebied Hoensbroek bevindt zich tussen de twee ‘halters’ Gebrookerplein en 
Postplein. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat binnen deze structuur Postplein en omgeving relatief goed 
functioneert. Gebrookerplein en omgeving, de zogenaamde ‘Noordknoop’ daarentegen functioneert onvoldoen-
de. Het is een onoverzichtelijk gebied met een slechte aantakking aan de Kouvenderstraat. Ook de relatie met 
de (in ontwikkeling zijnde) regionale toeristisch/recreatieve langzaam verkeersverbinding over het voormalige 
mijnspoor ontbreekt. Leegstand en verloedering van aanwezig commercieel vastgoed completeren het palet. 
Voor een sterk centrum en een goed functionerende detailhandelstructuur met ook op termijn behoud van het 
bestaande voorzieningenniveau is het, naast de herinrichting van de openbare ruimte, noodzakelijk om in het 
gebied Noordknoop een aantal structuurbepalende ingrepen te plegen. In 2013 is in overleg met de hierbij 
betrokken marktpartijen een begin gemaakt met het gezamenlijk opstellen van een ontwikkelingsvisie voor dit 
gebied. In 2014 wordt de visie afgerond en gestart met de uitvoering.

Als gevolg van de doorgevoerde versnelling in 2012 in de realisatie van het Buurtactieplan Passart 2009-2014 
zullen naar verwachting in 2014 alle projecten binnen de actielijnen afgerond worden. Het accent ligt daarom 
in 2014 op afronding van de projectmatige aanpak, borging naar reguliere inzet en kennisoverdracht van de 
ontwikkelde systematiek naar andere herstructureringsgebieden. Voor het ontmoetingspark Laurierstraat geldt 
conform bruikleenovereenkomst een langere doorlooptijd tot en met 2020. In 2014 vindt monitoring van het 
functioneren van het park plaats en wordt het beheer geformaliseerd.

Gebrookerbos
De (transformatie)methodiek ‘Gebrookerbos’ om met publieke & private partners, initiatiefnemers en onderne-
mers in Heerlen noord aan de slag te gaan met initiatieven als natuur, stadslandbouw, en toerisme is in 2013 
afgerond. Het gaat daarbij om het economisch functioneel maken van de onbebouwde ruimte en areaaluit-
breiding ten gevolge van herstructurering. In 2014 worden lopende initiatieven, zoals de ontwikkeling van het 
voormalige mijnspoor tot toeristische verbinding, de regeneratie van de beekdalen Geleenbeek en Caumerbeek, 
herinrichting van de kasteelomgeving, een haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van energielandschappen, 
doorontwikkeld c.q. uitgevoerd aan de hand van de Atlas Gebrookerbos en het businessplan. Er wordt een mar-
keting- en communicatieprogramma opgezet dat moet leiden tot een grotere stroom van initiatieven. De trans-
formatie Gebrookerbos maakt onderdeel uit van de IBA (internationale Bau Ausstellung) voorbeeldprojecten. 
Voor de uitvoering van de (transformatie)methodiek Gebrookerbos wordt € 400.000 voor de jaren 2014/2017 
beschikbaar gesteld. 
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Voor de zilverzandgroeve Sibelco is een traject opgestart waarbij omwonenden een stem hebben in de heront-
wikkeling van de groeve. Aan het einde van 2013 met een uitloop in 2014 worden samen met omwonenden een 
aantal varianten voor de afwerking van de groeve ontwikkeld. Deze dienen als uitgangspunten voor de MER-
procedure, waarvoor de provincie Limburg het bevoegd gezag is, en het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) dat in 
2014 wordt opgestart. 

Ten gevolge van de inwerkingtreding van de provinciale verordening Wonen Zuid Limburg wordt de juridische 
haalbaarheid van het woningbouw- c.q. stedenbouwkundigplan voor de zilverzandgroeve Beaujean onderzocht, 
waarna in 2014 afronding van de planvorming kan plaatsvinden, en de bestemmingsplanprocedure wordt ge-
start.

MSP
Middels een Raadsbesluit is in 2008 het Wijkaktieplan (WAP)-MSP in uitvoering gegeven. De financiële afdek-
king van dit WAP-MSP is (voor wat betreft het gemeentelijk aandeel) voor een bedrag van € 13 mln. niet afge-
dekt. We zijn op zoek naar externe middelen om het plan toch financieel sluitend te maken. Lopende projecten 
die in 2014 in uitvoering komen zijn inmiddels financieel afgedekt. Nieuw op te starten projecten moeten deels 
nog van financiering voorzien worden. Voor deze projecten ligt er (afhankelijk van het uitvoeringstempo) een 
additionele financieringsbehoefte tussen de € 2 mln. en € 4,3 mln. 

In 2014 vindt de continuering van de uitvoering van het Wijkaktieplan (WAP)-MSP plaats. Van de 66 actiepun-
ten uit het Wijkactieplan zijn inmiddels 28 acties uitgevoerd. Bijzondere aandacht gaat in 2014 uit naar leef-
baarheid en (sociale) veiligheid in de buurt op het gebied van jeugd & jongeren overlast en huiselijk geweld. De 
inzet van de wijksportconsulent en de buurthulpen wordt gecontinueerd.

De aanleg van de MSP-Allée is volop in uitvoering en in 2014 worden de 2de en de 3de fase opgeleverd. De 
herinrichting van het Etosplein en de aanleg van het Glasmijterrein inclusief de P&R de Kissel worden afgerond. 
De plannen voor de herinrichting van de Meezenbroekerweg/Kasteellaan worden besteksgereed gemaakt. Het 
plan parkheuvel wordt voor wat betreft fase 3b afgerond en voor fase 4a & b wordt de planvorming afgerond en 
de bestemmingsplanprocedure opgestart. Ten gevolge van de inwerkingtreding van de provinciale verordening 
Wonen Zuid Limburg wordt de juridische haalbaarheid van het woningbouwplan Palemig onderzocht, waarna 
afronding van de planvorming kan plaatsvinden.

In het oorspronkelijke Wijkactieplan MSP was in gebied Amsterdamstraat/Limburgiastraat een forse ingreep 
voorzien met als doel een nieuw hart voor de wijk MSP. Eind 2011 heeft het college ingestemd met de steden-
bouwkundige plannen hiervoor. Inmiddels is gebleken dat in de huidige markt het niet mogelijk is het beoogde 
commerciële deel (het verplaatsen van 2 supermarkten en een aantal dagwinkels) te realiseren. Het maat-
schappelijke programma blijkt minder omvangrijk dan voorzien en is inmiddels bijgesteld van ca. 7500 m2 naar 
ca. 3000 m2. Op basis hiervan heeft een herijking van het centrumplan MSP plaatsgevonden, inclusief openbare 
ruimte en park. Eind 2013 is er door het college een nieuw scenario voor de ontwikkeling van het centrum MSP 
vastgesteld. Op basis hiervan worden in 2014 de definitieve ontwerpen voor BMV, openbare ruimte en centrum-
park opgesteld. Realisatie vindt plaats in 2015.

Molenberg
De herstructurering Molenberg nadert haar voltooiing. In 2014 vindt de realisatie van de BMV Molenberg plaats. 
Voor de Nicolaas Beetsstraat en Vossenpark wordt in 2014 het bestemmingsplan vastgesteld en van deze laat-
ste worden de resterende bouwvlekken opnieuw ontwikkeld. 

Vrieheide – de Stack
Begin 2014 wordt het masterplan ‘Buurtbusiness – energie’ voor Vrieheide aan de Raad aangeboden. 
Buurtbusiness is de eerste van een nieuwe generatie masterplannen waarin niet het ‘blauwdruk denken’ cen-
traal staat, maar waar vanuit een partnership tussen overheid en burgers de herstructurering van de buurt 
opgepakt wordt. Burgers worden daarmee niet alleen belanghebbende maar ook actor in de uitvoering van dit 
masterplan. In 2014 wordt gestart met de planvorming en noodzakelijke procedures met betrekking tot de 
herontwikkeling van de Christus Koningkerk en de herinrichting van het omliggende gebied. Lopende projecten 
in de openbare ruimte worden afgerond.
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De uitrol van de sociale veiligheidsaanpak Hart voor Vrieheide is in de 2de helft van 2013 gestart. Continuering 
van deze aanpak is voorzien voor de jaren 2014, 2015 en 2016. Voor de financiering van deze aanpak wordt in 
2014 € 150.000 en in 2015 en 2016 € 300.000 per jaar vrijgemaakt.

Heerlerheide
De herstructurering Heerlerheide verkeert in een afrondende fase. In 2014 zullen de laatste infra(herstel)
werken plaatsvinden. Onderdeel van de afronding is het realiseren van kort parkeren op het Corneliusplein en 
het aanbrengen van elektronische afsluiting in de Wannerstraat. In 2003 is besloten om in het centrum van 
Heerlerheide betaald parkeren in te voeren. Indertijd was het uitgangspunt dat alle buurtcentra op termijn in 
betaald parkeren zouden voorzien. Naar de huidige maatstaven is betaald parkeren in buitenwijken echter niet 
meer de norm. Tegelijkertijd is gebleken dat het invoeren van betaald parkeren in Heerlerheide zoveel (struc-
turele) kosten met zich meebrengt dat dit niet opweegt tegen de verwachte opbrengsten aan parkeergelden. 
Daarom wordt voorgesteld om in Heerlerheide geen betaald parkeren in te voeren Het begrotingstekort van 
structureel € 120.000 dat ontstaat vangen we vanaf 2014 op. Als tegenprestatie trachten de ondernemers een 
BIZ-regeling in te richten zo gauw de wet er is.

Stedelijke Dynamiek

Wat willen wij bereiken? 

Deze prioriteit richt zich direct op de stad en met name de hoog stedelijke kwaliteiten daarvan. Heerlen is het 
energieke hart van Parkstad Limburg. Heerlen en Parkstad Limburg heeft een eigen dynamiek waarmee het zich 
onderscheidt van andere steden en regio’s. Daarnaast denken wij dat vanuit economisch oogpunt onze beste 
kansen liggen bij het bundelen van de economische potentie op Zuid-Limburgse schaal, dus samen met Geleen-
Sittard en Maastricht. Het onderwerp stedelijke dynamiek is nauw verweven met het programma economische 
stimulering. De combinatie tussen beiden versterkt elkaar.

Wat gaan we daarvoor doen in 2014 ?

Nieuwe energie
Nieuwe energie is een van de groeimotoren voor de Limburgse economie en als zodanig opgenomen in de 
versnellingsagenda. Het zwaartepunt ligt in Parkstad Limburg, de regio die historisch onlosmakelijk verbonden 
is met energie. Maar onze omgeving zit niet stil en ziet ook de kansen binnen deze groeisector. We moeten ons 
dus onderscheiden en onze kansen grijpen. Dat willen we voor elkaar krijgen met het actieplan Nieuwe energie. 
Het actieplan richt zich met name op het zoeken van partners en netwerken en op het aansluiten bij de bedrij-
vigheid en de kennis die er al is in de regio. Voor Nieuwe Energie is in het MBP 2011-2014 4 jaar lang 
€ 500.000 (minus 10% in 2013 en 2014 vanwege bezuiniging) vrijgemaakt. Uit onderzoek blijkt dat er behoefte 
is aan kennis op het gebied van ‘Nieuwe energie in gebouwde omgeving’ bij het aanwezige bedrijfsleven in de 
regio, met name in de bouw- en installatiebranche. Gelet op de herstructureringsopgave ligt juist in de ge-
bouwde omgeving de uitdaging. Met innovatie kan de broodnodige kennis worden opgedaan, op basis waarvan 
bedrijven kunnen investeren om de nieuwe producten en processen te kunnen ontwikkelen.

Heerlen heeft het initiatief genomen tot versterking van de groeisector Nieuwe energie. Daarbij neemt de ken-
nisinfrastructuur ‘Nieuwe energie in gebouwde omgeving’ op Avantis een belangrijke plaats in. Met partners 
worden een grensoverschrijdende onderzoeksfaciliteit, een Centre of Expertise en een incubator gerealiseerd. 
De ontwikkelde kennis kan vervolgens worden getest in het real life lab ‘de Wijk van Morgen’. Deze testom-
geving voor nieuwe producten, processen en systemen is de laatste schakel van de ontwikkelingsketen. Het 
stimuleren van dit testcentrum wordt verder versterkt richting de markt. Met de RWTH wordt overleg gevoerd 
over een nauwere samenwerking tussen haar fundamenteel onderzoeksprogramma op de Campus in Aken 
enerzijds en de kennisinfrastructuur op Avantis anderzijds. Met LED en de provincie worden initiatieven geëx-
ploreerd voor projecten gefinancierd vanuit beiden met een neerslag in Heerlen e.o..

Zoals hierboven aangegeven wordt het thema Nieuwe energie economisch verankerd in de gebouwde omge-
ving, innovatie wordt gestimuleerd door het aanbrengen van verbindingen tussen bedrijven en toepassingen 
en het concept energiemanagement wordt verder doorontwikkeld tot een smart service in samenwerking met 
ondernemingen, onderwijs en overheid. Deze aanpak op hoofdlijnen versterkt de aanhaking op de Kennisas en 
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profilering binnen LED, het stimuleert innovatie in concrete toepassingen en het jaagt projecten aan in samen-
werking met derden. Concreet wordt ingezet op een laboratorium in de bewoonde en onbewoonde omgeving. 
Er wordt verbinding aangebracht tussen de thema’s zorg, energie, financiering, materialen en sociale innova-
tie. Projectontwikkeling wordt aangejaagd via LED, green deals, subsidieregelingen en het benutten van de in 
Parkstad aanwezige expertise centra. ingezet wordt op 2 a 3 concrete projecten in 2014. De kapstok waaraan 
deze ontwikkeling wordt opgehangen vormen de zogenaamde Smart Services.
         
Mijnwater heeft het afgelopen jaar belangrijke stappen gezet op de weg naar zelfstandigheid en 
een bedrijfseconomisch gezonde onderneming. De inmiddels met een aantal grote partijen gesloten 
overeenkomsten tot aansluiting op het Mijnwatersysteem en de acquisitie van mogelijke nieuwe aansluitingen 
hebben de basis verbreed voor een continuering van het bedrijf. Wij blijven de uitbouw van Mijnwater B.V. in 
faciliterende zin verder ondersteunen. De verzelfstandiging van mijnwater maakt verdere doorontwikkeling 
op het gebied van energietransitie mede mogelijk, het vergroot de economische potentie voor Heerlen van dit 
unieke concept.

Smart Services Hub       
Zuid-Limburg biedt kansen. Kansen voor talenten en ondernemende mensen die hun ambities willen waarma-
ken. Het Smart Services House is de plek waar partners en geïnteresseerden  elkaar vinden en waar ge-
werkt wordt aan innovatie. Met de aanwezigheid van grote bedrijven als de Belastingdienst en het CBS is de 
financieel-economische en administratieve dienstverlening in de regio sterk ontwikkeld. Een van de grootste 
pensioenuitvoerder en belegger in vastgoed wereldwijd, APG, is gevestigd in Heerlen. Hetzelfde geldt voor de 
Open Universiteit, dé universiteit voor hoger afstandsonderwijs en onderwijsinnovatie. Zuyd Hogeschool staat al 
vijf jaar lang in de top 3 van beste hogescholen van Nederland en de internationaal georiënteerde Universiteit 
Maastricht staat bekend om de innovatie benadering van leren.
In de Smart Services Hub, een samenwerkingsverband van een groot aantal dienstverlenende bedrijven, onder-
wijs- en kennisinstellingen en overheidsorganisaties in Zuid-Limburg, maken organisaties intensief kennis met 
elkaars systemen en infrastructuur. Daarnaast betrekken ze hun kennis en personeel binnen de Smart Services 
Hub. Met de Smart Services Hub ontwikkelen wij met onze partners een instrument dat past bij deze regio en 
ook veel perspectief kan bieden aan de regio.
De samenwerking is met name toegespitst op innovatie (het ontwikkelen van slimme diensten met de part-
ners), op scholing (scholing van werknemers binnen het concept van de Smart Services Hub) en op acquisitie 
(acquisitie specifiek gericht op deze sector). Daarnaast wordt intensief aansluiting gezocht bij de Kennis-as 
Limburg. O.a. betekent dit het ontwikkelen van een programma op het gebied van onderwijs en onderzoek 
dat de komende jaren tot uitvoering gaat komen. In 2013 heeft de Smart Services ook een officiële erkenning 
gekregen door als cluster te zijn opgenomen in deze Kennis-as Limburg. Het uitbouwen van het begrip Smart 
Services naar andere thema’s buiten de financiële dienstverlening vormt een kernthema voor 2014 evenals het 
mede uitvoering geven aan het Masterplan Smart Services Hub.

Uitvoering projecten Centrumvisie     
De aanpak van het centrum van Heerlen maakt onderdeel uit van de regionale strategische agenda. Immers, 
een sterk centrum verzekert heel Parkstad Limburg van een blijvend goed voorzieningenniveau, een goede uit-
straling en aantrekkingskracht als vestigingsregio voor mensen en bedrijven. We zien onszelf daarbij vooral als 
een regisseur die zoekt naar verbinding en synergie tussen partijen. We hebben in het actieplan drie ambities 
geformuleerd: het stimuleren van het ondernemerschap, het inspelen op nieuwe ontwikkelingen en het verbe-
teren en vernieuwen van de openbare ruimte. Op verschillende plaatsen in het stadscentrum heeft de openbare 
ruimte een flinke kwaliteitsimpuls gekregen, onder andere bij het Raadhuiskwartier, ontmoetingsplekken en het 
Bètapleintje. Een proces dat samen met de ondernemers en de bewoners in het gebied is aangepakt en heeft 
geleid tot meer levendigheid en minder leegstand in deze gebieden. In het centrum zijn meerdere projec-
ten gestart. De planvorming van enkele leegstaande of vrijkomende locaties is opgepakt: Arcus-locaties, het 
Kegelpaleis. Gerealiseerd is het fysiek loket van de Smart Services Hub.

Maankwartier 
In 2014 wordt verder gewerkt aan acquisitie voor functies binnen het Maankwartier. 
In 2014 worden de voorbereidende werkzaamheden voor bouwdeel J, de openbare ruimte en het definitieve 
station voortgezet. Gemeente Heerlen is opdrachtgever voor Bouwdeel J, de aanbestedingsprocedure hiervoor 
wordt in 2014 opgestart. Het definitieve station bestaat uit de perronkappen, de inrichting onder de plaat, de 
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serre, stijgpunten en de stationshal / commercie. Voor de eerst genoemde onderdelen is Gemeente Heerlen 
opdrachtgever. Voor de stationshal / commercie is NS opdrachtgever. 

Schinkelkwadrant-Zuid
De planologische procedures t.a.v. het gehele complex inclusief het nieuwe stadkantoor worden afgerond. 
Tevens kan dan worden gestart met (de voorbereiding van) de bouwwerkzaamheden en zal het definitief ont-
werp voor het stadskantoor gereed komen waarna uitwerking in bestektekeningen zal plaats vinden. Oplevering 
is voorzien in januari 2016. 

Kwaliteitsimpuls openbare ruimte
We gaan de aansluiting van de openbare ruimte van het Maankwartier met die van de rest van de binnenstad 
ontwerpen. Voor diverse overige locaties in de binnenstad worden de plannen om de openbare ruimte een kwa-
liteitsimpuls te geven verder uitgewerkt en gerealiseerd. 

ICT/nieuwe ontwikkelingen
Het aantal videoschermen in de stad wordt uitgebreid waardoor het netwerk van videoschermen operationeel 
wordt. Daarbij betrokken zijn ook twee initiatieven voor ontwikkeling van een groen datacenter in Heerlen. 
Verder streven we er naar om HeerlenLive onder de hoede van een marktpartij te brengen. Ook het daadwerke-
lijk aanleggen van glasfiber in Heerlen wordt in 2014 opgestart.
ICT als speerpunt vormt een verbindende factor tussen onderwijs en het hierboven genoemde datacenter. Deze 
combinatie brengt mogelijkheden in beeld op het gebied van data-mining. Dit past in het profiel van smart-
services.

Stimuleren (tijdelijk) gebruik leegstaande panden
De activiteiten op het gebied van leegstand die zullen plaatsvinden zijn uiteenlopend. We bekijken actief/
concreet de mogelijkheden om tot transformatie van leegstaand vastgoed te komen. In dit kader geven we 
uitvoering aan een innovatieve aanpak op ontbrekende retailformules. Deze aanpak bevat de combinatie van 
bestaande ondernemers, aanwezige leegstand, financieringsmogelijkheden en interessante formules. Voor star-
tende bedrijven ondersteunen wij het starterscentrum en voor alle bedrijvigheid blijft ons bedrijvencontactpunt 
het loket voor alle vragen.

Beleving Heerlen-Centrum
In 2013 is het belevingstraject in ons centrum gestart waar ondernemers, bewoners, overheid, vastgoed en 
culturele instellingen aan hebben deelgenomen. Inmiddels is de Redactieraad Heerlen MijnStad geformeerd 
waarin 9 vertegenwoordigers uit het centrum zitting hebben genomen. Doel van de redactieraad is de koppelin-
gen tussen diverse partijen te leggen en evenementen etc. op elkaar af te stemmen. Verder is de Redactieraad 
gevraagd een jaarprogramma op te stellen. De eerste initiatieven zijn inmiddels met succes uitgevoerd (wand-
schilderingen, versoepeling precario, Mens erger je Niet). Voor 2014 worden nieuwe initiatieven verwacht 
waarmee het centrum wordt verlevendigd. Met de organisatoren van de evenementen worden gesprekken 
gepland om evenementen met elkaar te koppelen om zodoende een breed publiek kennis te laten maken met 
Heerlen. In 2014 zullen verder de eerste stappen worden gezet voor het Jaar van de Mijnen 2015 en het Glazen 
Huis 2015. De organisatiestructuur wordt verder uitgewerkt terwijl ook de PR en marketingcampagne al in 
2014 wordt gestart. Van beide thema’s wordt veel verwacht. Culturele instellingen, onderwijs, ondernemers en 
andere betrokkenen worden nadrukkelijk bij de voorbereidingen betrokken.
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3. Programmaplan

3.1  Economische stimulering

Portefeuillehouders: M.F.A. de Wit- Romans en B. Braeken
Directeur:  C.L.A.F.M. Bruls

Inleiding
Heerlen is een stad van bijna 90.000 inwoners, 50.000 arbeidsplaatsen en 5.000 bedrijven en instellingen. 
Heerlen is het centrum van Parkstad Limburg met bijna 240.000 inwoners. Stad van de Woonboulevard, met 
jaarlijks ruim 3 miljoen bezoekers de grootste van West-Europa. De stad waar de culturele lente bloeit en jonge 
ondernemers zich aangesproken voelen door de open sfeer. We hebben een van de beste hogescholen van het 
land, de Open Universiteit en de hoofdkantoren van verschillende wereldwijd opererende bedrijven als DSM en 
APG. Maar we hebben tevens te maken met één van de hoogste werkloosheidspercentages van Limburg, waar 
één op de drie burgers niet participeert op de arbeidsmarkt. Kortom, Heerlen is een stad waar de economie tal 
van uitdagingen én tal van mogelijkheden kent. 
De financiële crisis die in 2008 begon is zichtbaar in de stad. Mensen worden ontslagen, bedrijven gaan failliet 
en projecten stagneren. We hopen dat we op het diepste punt van deze crisis zitten maar zeker weten doen wij 
dat niet. 

Wat gaat het programma kosten? 

Rekening Bijgestelde 
begroting

Begroting Meerjarenraming

x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lasten -103.201 -94.198 -88.658 -90.847 -91.414 -90.289

Baten 61.780 55.799 51.052 51.931 50.332 50.261

Geraamde totaal saldo van baten 
en lasten

-41.420 -38.399 -37.607 -38.917 -41.082 -40.028

Toevoeging reserves -2.677 -40 -40 -40 -40 -703

Onttrekking reserves 8.521 3.673 1.642 1.991 1.402 1.076

Geraamde resultaat -35.576 -34.767 -36.005 -36.966 -39.721 -39.655

Specificatie kernthema’s (saldo)

 Rekening Bijgestelde 
begroting

Begroting Meerjarenraming

x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Arbeidsmarkt -10.276 -8.219 -7.593 -7.166 -7.048 -7.035

Cultuur -16.745 -15.630 -16.093 -16.315 -16.052 -15.975

Economische speerpunten -2.821 -3.767 -2.504 -2.064 -2.056 -2.051

Onderwijs -11.578 -10.783 -11.416 -13.372 -15.927 -14.967

Bestemming 5.845 3.633 1.602 1.950 1.361 373

Totaal -35.576 -34.767 -36.005 -36.966 -39.721 -39.655

 
Risico’s* 
• Claims van derden (juridische procedures);
• Macro-Economische activiteit (economisch-financiële crisis);
• Verbonden Partijen (begrotingsresultaten);
• Onderwijshuisvesting (in relatie tot de beschikbare budgetten).
* voor toelichting zie paragraaf 4.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.



26

Kernthema Economische Speerpunten

Wat willen wij bereiken? 

‘Economische structuurversterking door inzet en uitbouw van op deze regio gerichte kansrijke speerpunten’.

We willen een meer gediversifieerde economie die tegen een stootje kan en waar sprake is van een zo groot 
mogelijke participatie van inwoners én bedrijven. Ons uitgangspunt is dat economie voor iedereen is. We wil-
len dat meer mensen in de stad deelnemen aan het arbeidsproces. Onze rol draait voornamelijk om begrippen 
als versterken, faciliteren, regisseren, identiteit, binding met de stad en een compleet en passend aanbod. Dit 
aanbod moet aansluiten bij de aanwezige beroepsbevolking.
We weten dat ‘de economische structuur’ talloze raakvlakken heeft met de andere programma’s en dat we over 
de stads- en landsgrenzen heen moeten kijken.

De speerpunten Nieuwe energie, Detailhandel, ICT, Creatieve industrie, Med-tech en zorg worden verder uitge-
bouwd. Gezien het belang van de sector Toerisme en recreatie wordt vanuit economisch perspectief de moge-
lijkheden tot versterking binnen Parkstad onderzocht. 
Naast deze speerpunten is het van belang dat we het ondernemerschap in het algemeen versterken. We willen 
meer goed toegeruste en gefaciliteerde starters en meer ondernemers. Als gemeente zorgen wij ervoor dat 
gemeentelijke procedures snel en gemakkelijk verlopen. 
De uitdagingen van de gemeente op het gebied van de decentralisatie van de zorg, de energietransitie, het be-
schikken over weinig tot geen investeringsgelden, kunnen met economische instrumenten, waarin de gemeente 
de rol van aanjager op zich neemt, in positieve zin worden beïnvloed. Acquisitie, het openen van nieuwe mark-
ten en contacten in binnen- en buitenland dragen bij aan succes in deze regio.

De speerpunten worden hierna separaat benoemd. Echter de effectiviteit van de aanpak is gelegen in het aan-
brengen van verbinding. Deze zogenaamde Cross-overs geven een uniek profiel aan deze regio en maken het 
aantrekkelijk voor derden om hier initiatieven te ontplooien. De triple helix benadering opent mogelijkheden die 
in een solitaire benadering niet worden benut. Hierin kan de gemeente een zeer goede rol vervullen als centrale 
partij met overzicht en ambitie om partijen bij elkaar te brengen.

De huidige crisis is zichtbaar in de stad. Desondanks zijn de positieve effecten van het door de gemeente 
Heerlen gevoerde economische beleid zichtbaar. Dit is een goede stimulans om in de komende jaren hier verder 
actief vorm aan te geven.

Beleidskaders
• De Bouwstenennotitie Economie, 2010;
• Nota economie 2012;
• Het Actieprogramma Nieuwe energie;
• De Strategische visie op het toerisme Parkstad Limburg, 2008;
• Het Regioprogramma (meerjarig uitvoeringsprogramma regiodialoog), 2010;
• Het Actieplan Creatieve Industrie, 2010;
• De Retailstructuurvisie 2010-2020;
• Het Actieplan Nieuwe Energie, 2010-2014 (is niet vastgesteld, maar wordt feitelijk gebruikt als leidraad).

Wat gaan we daarvoor doen in 2014 ?

Om te kunnen beoordelen of we op het einde van deze MBP periode kwalitatief succesvol zijn, heeft de Raad de 
volgende ambities en indicatoren gedefinieerd:
• Een toename van het aantal arbeidsplaatsen in het cluster Nieuwe energie;
• Een toename van het aantal arbeidsplaatsen in het cluster ICT & dienstverlening;
• Een toename van het aantal arbeidsplaatsen in het cluster Detailhandel;
• Een toename van het aantal arbeidsplaatsen in het cluster Medische technologie & zorg;
• Een toename van het aantal arbeidsplaatsen in het cluster Creatieve industrie.
Om dit uiteindelijk te realiseren gaan we in 2014 o.a. de onderstaande activiteiten uitvoeren.
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Brainport
Binnen Brainport richt LED zich op de twee topsectoren Chemie & Materialen en Life Sciences & Health, met de 
cross-overs naar Systems & Care, Nieuwe Energie, Logistiek, Smart Services en Leisure. Kenmerkend voor de 
Brainport-aanpak is de inzet op de regionaal sterke clusters en een integrale aanpak
Vanuit economie zal de betrokkenheid van andere parkstadgemeenten bij LED verder worden gestimuleerd. 
Onlangs is de eerste tranche van voorstellen in de LED-verband besproken. Daar waren goede voorstellen bij 
die van belang zijn voor de economische ontwikkeling van onze regio. 
Gewerkt wordt aan voorstellen om LED gelden ingezet te krijgen binnen de regio en het versterken van de 
cross-overs. Ook wordt verder gewerkt aan het betrokken krijgen van de andere Parkstad-gemeenten.

Stimulering ondernemerschap
Het aantal ZZP-ers groeit gestaag. Vaak is de status als zelfstandig ondernemer echter niet uit pure on-
dernemerszin ontstaan, maar uit noodzaak. De gemeente helpt deze groep actief onder meer door het 
Starterscentrum van de Kamer van Koophandel verder te faciliteren. In samenwerking met de provincie wordt 
gezocht naar een definitieve status voor het starterscentrum ter waarborging van deze ondersteuning.
Het Bedrijven Contact Punt (BCP), de frontoffice binnen het bureau Economie, heeft de service in de afgelopen 
jaren sterk verbeterd. Ook in 2014 staat de advisering en facilitering aan en van ondernemers weer centraal. 
Via een actieve accountbenadering wordt ervoor gezorgd dat een bedrijf optimaal wordt geholpen.

Toerisme
In regionaal verband is een uitvoeringsprogramma toerisme opgesteld waarvan de coördinatie bij Parkstad 
Limburg ligt. Heerlen geeft invulling aan dit programma door samen te werken met de VVV Zuid-Limburg en 
door de stichting Parkstad Limburg Congresbureau te ondersteunen (stimulering zakelijk toerisme). Verder zet 
Heerlen in op het versterken van het kooptoerisme met de Woonboulevard en Heerlen-centrum. Doel is het 
creëren van een levendig stadscentrum met evenementen en voorzieningen die als drager dienen voor de hele 
Parkstad. De aanwezige festivals en A-evenementen dragen in positieve zin bij aan het imago van Heerlen. Dit 
heeft ook in economische zin een positieve uitwerking. In 2014 wordt toerisme als economische aanjager vanuit 
Heerlens perspectief verder uitgewerkt, met name in relatie tot de mogelijkheden die er zijn in ruimtelijke/eco-
nomische zin. Bij het jaar van de Mijnen wordt in economische zin aangehaakt. De toeristische visie vanuit het 
perspectief van Heerlen binnen Parkstad wordt versterkt vormgegeven. Een van de zaken waarop wordt ingezet 
is het stimuleren van toerisme vanuit China.

Creatieve Industrie
Het cluster Creatieve Industrie past uitstekend binnen de aanwezige Heerlense cultuur. De creatieve onderne-
mers zorgen voor een onderscheidend vermogen van de stad met nieuwe frisse ideeën. Om deze sector te laten 
groeien, wordt het stimulerend beleid voor creatieve ondernemers voortgezet. In vergelijking met andere sec-
toren groeit de werkgelegenheid. De creatieve sector kan met behulp van de gemeente zichzelf organiseren. In 
2014 wordt ingezet op de ontwikkeling van een mediahuis, een netwerk van 120 bedrijven, dit in samenwerking 
met de provincie. Daarnaast wordt ingezet op de makers-cultuur, nieuwe producten met oude materialen en 
nieuwe producten met de nieuwste materialen. Ontwikkelingen geven aan dat dit een van de sterke punten is in 
de regio. Daarnaast wordt in samenspraak met onderwijs ingezet op de ontwikkeling van creatieve opleidingen.

Zorgsector
De zorgsector is de grootste werkgever in Heerlen/Parkstad. Door o.a. de vergrijzing is het belangrijk kwan-
titatief en kwalitatief te groeien (meer mensen opleiden en toeleiden naar de zorg), maar ook in te zetten op 
zorginnovatie. Met de realisatie van de Zorgacademie hebben zorg- en kennisinstellingen en gemeente al een 
eerste stap gezet. Verder wordt gewerkt aan meerdere plannen binnen de Zorgvallei. Zo is Zuyd Hogeschool 
trekker van een expertisecentrum innovatieve zorg en technologie (EIZT). Op dit moment wordt een busi-
nessplan uitgewerkt dat mede mogelijk gemaakt is door Limburg Economic Development (LED). Samen met 
partners in de Trilandis BV wordt MedTec Trilandis verder ontwikkeld. De Zorgboulevard en de hierin gebundelde 
expertise en partijen wordt verder gebruikt voor de doorontwikkeling van nieuwe initiatieven van zorg in de 
wijken. Dit versterkt de rol van de Zorgvallei ook op Nederlandse schaal. 

Retail
Begin 2011 is de Retailstructuurvisie Parkstad Limburg 2010-2020 vastgesteld. Deze gaat uit van een ge-
trapte regionale structuur met Heerlen-centrum als hoofdwinkelcentrum. Door de gekozen gelaagdheid blijft 
het voorzieningenniveau voor de consumenten/inwoners in stand en kunnen de winkeliers een gezonde bo-
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terham verdienen. Zeker in een krimpende markt en economische crisis is het belangrijk om duidelijkheid te 
blijven verschaffen aan winkeliers en consumenten, maar ook aan (potentiële) investeerders. De noodzakelijke 
herstructurering van de fysieke winkelvoorraad moet in samenhang met de woningvoorraad en met andere 
voorzieningen worden beschouwd.
Daarnaast zijn door de opkomst van het webwinkelen veranderingen gaande in de detailhandel. De uitdaging 
ligt niet alleen in minder maar met name ook in het anders worden van de detailhandel. De gemeente zet zich 
in voor verdere versterking van het lokale ondernemerschap. 
in 2014 wordt een stimulerend beleid op het gebied van webwinkels en de facilitering hiervan opgesteld. 
Gestart wordt met een onderzoek naar ontbrekende retail formules waarvoor Heerlen als vestigingsplaats inte-
ressant is. Indien dit leidt tot positieve resultaten zal hierop daadwerkelijke acquisitie plaatsvinden.
  
Medische Technologie
Heerlen is een ideale vestigingsplaats voor medisch-technologische en aanverwante bedrijven vanwege de 
centrale ligging in Europa, de beschikbaarheid van hoogwaardig personeel, de meertaligheid in de regio en de 
aanwezigheid van gerenommeerde kennisinstituten. Wat Heerlen juist zo interessant maakt is de concentra-
tie en diversiteit aan zorginstellingen en bedrijven met veel universiteiten in de omgeving. Daarnaast zijn wij 
als het ware een logistieke uitvalsbasis door onze grensligging tussen diverse luchthavens, met Duitsland als 
belangrijkste afzetland in Europa.

Heerlen en omgeving beschikt over diverse locaties die uitermate geschikt zijn voor clustering van logistieke 
en (specialistische) dienstverlenende activiteiten op het gebied van medische technologie. Op het gebied van 
zorginnovatie wordt in 2014 ingezet op het creëren van een Living lab omgeving waar landelijke partijen hun 
producten op het gebied van zorg kunnen uittesten. Hierbij wordt ook aangehaakt bij de ontwikkelingen op de 
OU-campus en de Zorgboulevard. Ook hier wordt ingezet op cross-overs tussen LED, de Health campus en het 
hierboven genoemde Living-lab

Acquisitie
Acquisitie wil in het komende jaar meer bedrijvigheid naar Heerlen halen. We willen het voor bedrijven aan-
trekkelijker maken om zich in Heerlen te vestigen. Op Avantis hebben wij de profilering aangepast en richten 
wij ons naast de technologische bedrijvigheid ook op logistiek en productie. Het bestemmingsplan is hiertoe 
reeds verruimd. Deze verandering heeft al het eerste succes opgeleverd door de vestiging van een logistiek 
bedrijf. Ook voor de gemeentelijke bedrijventerreinen gaan wij op zoek naar enige flexibiliteit en waar mogelijk 
verruiming van de bestemming, in de hoop zodoende meer bedrijven te bewegen om te kiezen voor Heerlen. 
Daarnaast ontstaan er nieuwe mogelijkheden en kansen door de in de afgelopen tijd opgebouwde contacten 
met China. 

Wat gaat het kosten?

Economische speerpunten      

Rekening Bijgestelde 
begroting

Begroting Meerjarenraming

x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lasten -3.380 -4.261 -2.504 -2.064 -2.056 -2.051

Baten 559 494 0 0 0 0

Totaal -2.821 -3.767 -2.504 -2.064 -2.056 -2.051

Bezuinigingen
• We gaan het project ZZP niet uitvoeren. Dit betekent vanaf 2014 een bezuiniging van € 80.000 per jaar.
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Kernthema Arbeidsmarkt

Wat willen wij bereiken? 

“Economische structuurversterking door een betere werkgelegenheid/arbeidsmarkt en een sterker ondernemer-
schap”.

Dat organiseren we vanuit het kernthema arbeidsmarkt. Dat gaan we doen door zoveel mogelijk én intensief 
mogelijk een match te maken tussen de vraag naar arbeid en het aanbod van arbeid. Het gaat daarbij om zowel 
additionele als reguliere werkgelegenheid. Natuurlijk proberen we de bestaande werkgelegenheid zoveel moge-
lijk te behouden en gaan we hoogwaardige werkgelegenheid die voortkomt uit onze economische speerpunten 
realiseren. Vanzelfsprekend stellen wij ons in algemene zin tot doel om de participatiegraad te verhogen. In 
ieder geval staat voor ons vast dat wij dit alleen kunnen realiseren wanneer wij dit samen met onze partners 
doen. Scholing van de beroepsbevolking is daarbij een van de belangrijkste thema’s.

De voorbereiding op de invoering van de Participatiewet per 2015 en andere bezuinigingen in de samenleving 
zorgen voor een onzeker klimaat. Met minder middelen moet een grotere doelgroep worden bediend. De amb-
telijke organisatie die moet zorgen voor implementatie en verbinding van de 3decentralisaties staat onder druk. 
Daarmee ontstaat een forse spanning op de kwaliteit van de dienstverlening als ook de mate van zorg- en 
dienstverlening aan de burger. De oplopende werkloosheid gaat gepaard met lastenverzwaring voor de burger. 
De economische en sociale participatie van werkzoekenden zal meer afhankelijk worden van verbindingen met 
werkgevers en onderlinge samenwerking.

Beleidskader 
• De kadernota Innoverend Arbeidsmarktbeleid Zuid Limburg 2007-2011;
• De Notitie Kantelen en Verbinden’ van het Regionaal Arbeidsmarkt Netwerk;
• Het plan van aanpak: ‘Meer (maat)werk voor meer mensen’ 2007-2010;
• Het regioprogramma ‘Naar een duurzaam vitale regio’ PSL 2010 
• De Sectorconvenanten vanuit het Sociaal Akkoord; 
• De Wet Werk en Bijstand;
• De Participatiewet;
• De Wet Sociale Werkvoorziening; 
• Het Actieplan Jeugdwerkloosheid Zuid Limburg 2013;
• Het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen;
• Beleidsnotitie ‘Met minder geld meer doen (collegebesluit participatiebudget)’.

Wat gaan we daarvoor doen in 2014 ?

Om te kunnen beoordelen of we op het einde van deze MBP periode kwalitatief succesvol zijn, heeft de Raad de 
volgende ambities en indicatoren gedefinieerd:
• Het aantal arbeidsplaatsen blijft minimaal gelijk;
• De werkloosheid (percentage afgezet tegen potentiële beroepsbevolking 15-64 jaar) blijft minimaal gelijk;
• Het aantal ondernemingen stijgt;
• Een verhoging van het oordeel kwaliteit gemeentelijke dienstverlening door de ogen van ondernemers.
Om dit uiteindelijk te realiseren gaan we in 2014 o.a. de onderstaande activiteiten uitvoeren.

Decentralisatie participatie
De Participatiewet betreft een aantal sociale voorzieningen, die bedoeld zijn om mensen te ondersteunen die 
een helpende hand nodig hebben op de weg naar werk.
Dit betreft dus o.a. mensen in de bijstand, WSW en jong arbeidsgehandicapten (‘Wajongers’).
De hoofdgedachte van de decentralisatie is dat de gemeenten beter toegerust zijn om de nu nog landelijke en 
provinciale taken op het gebied van werk, jeugdzorg en Wmo/Awbz op te pakken. Daarom worden een groot 
aantal taken in het sociale domein de komende jaren overgedragen naar de gemeenten.

De gevolgen van de decentralisatie zijn in principe dezelfde als voor alle andere gemeenten, met dat verschil 
dat het in Heerlen meer mensen betreft. Met de Participatiewet komen daar Wajongers en nieuwe WSW’ers bij 
en wordt ook een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid gedaan. De grootste opgave wordt dan ook 
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om het huidige sociale Heerlense beleid waar mogelijk en financieel verantwoord overeind te houden, zeker 
voor de meest kwetsbare burgers in onze gemeente. 
Het jaar 2014 is dus het laatste voorbereidingsjaar van de Participatiewet die per 2015 door gemeenten wordt 
uitgevoerd. Eind 2013 wordt de definitieve wettekst en de omvang van het budget verwacht. Dan is er pas echt 
goed zicht op de omvang van de financiële knelpunten voor de gemeente Heerlen. Nu is uitsluitend het tekort 
op de WSW bekend.
Ook in 2014 blijft de inzet erop gericht om de sociale en financiële uitgangspositie van de gemeente bij de 
start van de Participatiewet in 2015 te verbeteren. Lokaal wordt samengewerkt met de ander decentralisaties 
om de dienstverlening voor burgers integraal te organiseren. Eind 2013 wordt een 3D-beleidskader aan u als 
Raad voorgelegd. Op Parkstad Limburg en Zuid-Limburgse schaal wordt er vooral beleidsmatig afgestemd, 
in het overleg met grote partners in het regionale netwerk. Op uitvoeringsniveau op het vlak van onderlinge 
afstemming van de organisatie van de dienstverlening, gemakkelijke doorverwijzing in de keten en inkoop van 
diensten.

Regionaal arbeidsmarktbeleid
Heerlen is trekker van het regionaal arbeidsmarktbeleid Zuid-Limburg. Het belang van een goed werkende 
arbeidsmarkt is door de economische crisis verder toegenomen en dat belang zal door de kenniseconomie en 
de vergrijzing/krimp verder toenemen. Om de beroepsbevolking beter te laten aansluiten op de vraag van de 
markt zullen we ons gaan richten op een aantal zaken:

Structuurversterking
Het Regionaal Arbeidsmarkt Netwerk (RAN) zorgt voor een strategische verbinding van overheid, onderwijs en 
ondernemers. Vanuit deze ‘triple-helix’ gedachte zorgen we als netwerk voor sturing op en verbinding van de 
vele aspecten van het arbeidsmarktbeleid. Via de uitvoeringsagenda gaan we in 2014 werken aan een essenti-
ele ontwikkelingen:
• het inrichten van een uniforme diagnose t.b.v. werkzoekenden;
• de doelgroep bepaling en –indeling;
• het afstemmen van re-integratie en scholing naar vermogen;
• het verbinden en doorontwikkelen van de werkgeversdienstverlening;
• het afstemmen van de sociale werkvoorziening;
• het doorontwikkelen van de aanpak van kwetsbare jongeren;
• de aanpak van oudere werkzoekenden.

Bij de uitvoering gaan we gebruik maken van een aantal regelingen. Het is zaak die af te stemmen en te sturen 
op de samenhang van activiteiten en samenwerking tussen partijen. De volgende regelingen zijn relevant:
• de verbinding van de Human Capital Agenda’s zoals die door de Provincie ontwikkeld worden op de 
 gebieden Life Sciences, health en chemie en Logistiek en de aansluiting bij het LED-programma van   
 Brainport 2020 via de programmalijn ‘people’;
• de invulling van sectorconvenanten in overleg met de sociale partners. Door het ‘Sociaal Akkoord’ komt  
 in de jaren 2014 en 2015 voor de regio naar verwachting circa € 10 mln. per jaar beschikbaar. 
 De middelen zijn beschikbaar voor arbeidsinstroom en begeleiding van jongeren en mensen met een 
 afstand tot de arbeidsmarkt, scholing, behoud van oudere vakkrachten, intersectorale mobiliteit en goed  
 werkgever-/werknemerschap;
• de invulling van het scholingsfonds van de provincie Limburg voor werkzoekenden. De ambitie is om vanuit  
 dit scholingsfonds een doorontwikkeling te maken naar een ‘Deltaplan scholing Zuid-Limburg’;
• de invulling van de provinciale regeling ‘45plus’;
• het ESF programma 2014-2020 dat gericht is op de re-integratie van mensen met een afstand tot de   
 arbeidsmarkt, inclusief arbeidstoeleiding van jongeren uit het praktijkonderwijs/voortgezet speciaal 
 onderwijs. Budget voor de regio is circa € 1,9 mln. per jaar;
• het ‘School Ex programma’ dat in het MBO moet zorgen voor maximale scholing in kanssectoren. Budget  
 voor de regio circa € 1 mln. per jaar;
• het Actieplan Jeugdwerkloosheid dat de sterk oplopende jeugdwerkloosheid tegen moet gaan via 
 jongerenloketten en vakscholing aan de onderkant (Werkend Leren). Budget circa € 1 mln. per jaar.

In de subregio Parkstad Limburg willen we het arbeidsmarktbeleid versterken door te werken aan een geza-
menlijk kader. Een gezamenlijke visie zorgt voor de verbinding van landelijk en regionaal met het sub-regionale 
(Parkstad Limburg) en lokale beleid. Door de voorbereiding op de Participatiewet staan in 2014 onderwerpen als 
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diagnose, de uitvoering van de vraaggerichte werkgeversdienstverlening en Social Return in het bijzonder in de 
belangstelling.

Resultaatsturing
De vorderingen op tal van terreinen gaan we monitoren. Dat begint met de beschikbaarheid van arbeidsmarkt-
analyses. De bestaande RAIL-rapportage zal in 2014 opnieuw worden uitgevoerd, maar krijgt het karakter van 
een strategische verkenning op hoofdlijnen (eens per 2-3 jaar) met betere rapportages en monitoring. De ver-
diepende informatie wordt toegespitst naar sub-regio, sector/branche en doelgroep, zodat de instroomkansen 
en de dynamiek goed zichtbaar worden. Vanuit de bovengenoemde financiële regelingen willen we duidelijke 
resultaatverplichtingen benoemen.

Door de inrichting van een regionaal ondersteuningsbureau wordt het mogelijk de vorderingen te sturen en 
te monitoren. De partners blijven in hun domeinen zelf aan zet door het aanwijzen van projectleiders. Het 
ondersteuningsbureau zorgt voor de verslaglegging naar de ministeries, de Inspectie Werk en Inkomen, de 
Programmaraad en de regionale partners zodat de kwaliteit en vorderingen van de regionale aansturing trans-
parant wordt.

Het ondersteuningsbureau zal ook de communicatie naar de leden (werkgevers, onderwijsveld en overheden) 
versterken zodat de diverse activiteiten zichtbaar worden. Nadruk heeft daarbij de werkgeversbekendheid. 
De financiering van het bureau wordt opgebracht door bijdragen van de leden, door inbreng van projectgelden 
en door contributies. De regierol van de overheid en specifiek de positie van de gemeente Heerlen hierin vergt 
het structureel maken van de uitgaven. We willen hiervoor structureel € 100.000 vrijmaken.

Werkgeversdienstverlening 
Vanuit het Regionaal Arbeidsmarkt Netwerk (RAN) wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een gezamenlijke 
aanpak op het gebied van werkgeversdienstverlening. In Zuid-Limburg wordt vanuit vier punten gewerkt aan de 
uitvoering daarvan. Eén van deze punten is het Werkgeversservicepunt Parkstad Limburg. Dit is een samenwer-
kingsverband van alle Parkstadgemeenten, Intergemeentelijke Sociale Diensten, WOZL en UWV dat gedurende 
2013 en 2014 een pilotperiode doormaakt met als doel een gezamenlijke aanpak op het gebied van werkge-
versdienstverlening. Gedurende deze periode werkt een team van accountmanagers, afkomstig uit alle deelne-
mende organisaties, samen in de uitvoering. De focus ligt in 2014 bij het aangaan van relaties met bedrijven 
en het zoeken naar (leer)werkplekken en werkervaring- en stageplekken voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Het is de bedoeling dat er gedurende de pilotperiode 100 mensen uit de bijstand en 100 mensen 
uit de WW naar (leer)werkplekken worden geleid en daarnaast dat er voor 25 SW-ers een detacheringsplek bij 
reguliere bedrijven wordt gevonden.

Eind 2014 lopen de pilots af en wordt besloten op welke wijze de dienstverlening van de vier afzonderlijke 
Werkgeversservicepunten (Zuid-Limburg, Westelijke Mijnstreek, Maastricht Heuvelland en Parkstad Limburg) 
geïntegreerd worden. 

Social Return
Social return is het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en wensen in o.a. inkoop- en aanbesteding- en 
subsidietrajecten en concessies. Op deze manier kunnen leveranciers een bijdrage leveren aan de uitvoering 
van het werkgelegenheidsbeleid. In 2013 heeft het projectbureau Social Return Parkstad een ontwikkeling door-
gemaakt die leidt tot een betere facilitering van opdrachtgevers en leveranciers bij de toepassing en invulling 
van Social Return. In 2014 ligt de focus bij de doorontwikkeling van deze facilitering en het verruimen van het 
aantal aanbesteding- en subsidietrajecten waarin een Social Return paragraaf wordt opgenomen. Uitvoering van 
dit project en daarnaast de begeleiding en facilitering bij aanbestedingstrajecten. Randvoorwaarde hierbij is zo-
veel mogelijk geüniformeerd beleid en werkwijze. Deze aanpak moet in 2014 leiden tot minstens 62 plaatsingen 
naar werk, opleiding of werkervaring van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Mede in dit verband vermelden we het convenant ‘Nieuwe banen voor de onderkant van de arbeidsmarkt’ dat 
de Gemeente Heerlen met Atrium MC heeft afgesloten. In dit project wordt een bepaalde methodiek toegepast, 
genaamd ‘Jobcarving’. Het convenant is getekend in 2012, maar wegens reorganisatie bij Atrium is de uitvoe-
ring opgeschort. In 2014 wordt een doorstart gemaakt en hopen we de eerste resultaten te kunnen meten en 
plaatsingen te kunnen boeken. 
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Participatiebudget 
Vanaf 2012 is ten gevolge van landelijke bezuinigingen het participatiebudget fors verminderd en kent vanaf 
2012 en volgende jaren een omvang van ca. € 12,5 mln. Voor 2014 wordt de omvang van het participatiebud-
get geraamd op ca. € 9,5 mln. 
Vanaf 2015 zal ten gevolge van de komst van de nieuwe participatiewet de hoogte én samenstelling van het 
participatiebudget behoorlijk wijzigen. (een gebundeld re-integratiebudget, specifiek bestemd voor begeleiding 
van de doelgroepen WSW en Wajong maakt vanaf 2015 onderdeel uit van het participatiebudget).

De keuzes die in 2012 noodgedwongen zijn gemaakt met betrekking tot het participatie- en re-integratiebeleid, 
blijven ook voor 2014 overeind. Realisatie van de, in het MBP 2010-2014, vastgestelde ambities en het behalen 
van maximaal resultaat zijn daarbij het uitgangspunt. Waarbij ‘zoveel mogelijk Heerlenaren actief laten mee-
doen in de Heerlense samenleving’ als een rode draad door het re-integratie en participatiebeleid loopt. 
De belangrijkste vertrekpunten zijn:
•  ‘jongeren’ en ‘scholing’ zijn kernbegrippen en staan hoog op de prioriteitenlijst;
•  voor wat betreft onze re-integratie en participatie activiteiten geven we de hoogste prioriteit aan de 
 begeleiding van klanten die kunnen doorgroeien op de participatieladder naar betaald werk of naar   
 Baanbrekend Werk als opstap naar werk;
•  we voorkomen dat klanten in een isolement terechtkomen (als actief burgerschap het hoogst haalbare  
 is) maar we investeren niet meer in re-integratie voor deze groep. We onderhouden wel periodiek contact  
 met klanten met een lange afstand tot de arbeidsmarkt (jaarlijks servicegesprek);
•  als klanten het op eigen kracht redden, of participeren zonder verdere doorgroeimogelijkheden, dan 
 hebben ze niet meer onze prioriteit maar wél nog onze aandacht;
• we investeren alleen nog in niet-uitkeringsgerechtigden (nuggers) met perspectief op werk als er geld voor  
 is en duurzaam werk binnen een afzienbare periode een reële optie is;
•  in 2014 nemen we verdere stappen om de gesubsidieerde banen (ID/WIW) verder af te bouwen.

Baanbrekend Werk
Voor het jaar 2013 streefde Baanbrekend Werk naar een verdere groei van in totaal 300 deelnemers in de meer 
dan 30 uiteenlopende projecten. In juli 2013 was dit streven met 460 participerende mensen ruimschoots ge-
haald. Ook in 2014 heeft Baanbrekend Werk zich als doel gesteld om mensen in een uitkeringssituatie perspec-
tief te bieden. We richten ons hierbij op doorstroom, uitstroom en het verstevigen van de lijn met de arbeids-
markt en vrijwilligerswerk.

Actieplan Jeugdwerkloosheid
Zuid Limburg heeft net als de rest van het land te maken met een fors oplopende jeugdwerkloosheid. De nood-
zaak om vanuit de regio verder te bouwen op de gedegen aanpak die sinds 2009 is ontwikkeld is groot. Zuid 
Limburg gaat de komende tijd dan ook verder investeren in een betere aansluiting tussen het onderwijs en de 
arbeidsmarkt. Het gaat hierbij om het leggen van verbindingen zodat het onderwijs wordt afgestemd op wat de 
markt vraagt. Daarnaast willen we vanuit de regio de uitval in het onderwijs verder tegengaan.

Verduurzamen van de reeds ontwikkelde aanpak en infrastructuur en innoveren zijn voor de komende periode 
de uitgangspunten, wanneer het om de arbeids- en onderwijsloopbaan van onze jongeren gaat.

Het kabinet trekt € 50 mln. euro uit voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid en schooluitval. Heerlen heeft 
als centrumgemeente namens de regio Zuid Limburg een plan van aanpak ingediend, zodat ook onze regio aan-
spraak maakt op extra middelen. Hierbij richt de regio zich bij de bestrijding van jeugdwerkloosheid en school-
uitval in 2014/2015 op de programmalijnen Jongerenloketten en Leren naar Vermogen.

Jongerenloket Heerlen
Het Jongerenloket heeft haar sluitende aanpak voor de jongeren uit Heerlen ondanks teruglopende budgetten 
ook in 2013 overeind weten te houden. De uitdaging is om, juist vanwege de oplopende werkloosheid en deze 
financiële tekorten, in 2014 te investeren in het Jongerenloket en de toekomst van onze jongeren. Leren naar 
vermogen en werken naar vermogen zijn hierbij de belangrijke thema’s waar het Jongerenloket op aansluit. We 
gaan hiervoor op zoek naar externe financieringsbronnen, slimme verbindingen en oplossingen in de samenwer-
king met partners.
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Laaggeletterdheid
In Heerlen is naar schatting 14% van de inwoners laaggeletterd. In 2013 is een start gemaakt met de uitvoe-
ring van het ‘uitvoeringsplan bevordering van geletterdheid in Heerlen’. In 2014 wordt hier verdere invulling 
aan gegeven. Daarnaast is in de regio het ‘Bondgenootschap Parkstad voor Geletterdheid’ opgericht waar de 
gemeente Heerlen deel van uitmaakt. Vanuit dit bondgenootschap willen publieke en private partijen gezamen-
lijk laaggeletterdheid in de regio voorkomen en verminderen. 

Inburgering
Tot 1 januari 2013 boden wij op grond van de Wet Inburgering inburgeringsvoorzieningen aan inburgerings-
plichtigen. Per 1 januari 2013 is die taak vervallen voor mensen die na 1 januari 2013 inburgeringsplichtig zijn. 
Op grond van overgangsrecht zijn wij verplicht om de taken te blijven uitvoeren voor diegenen die vóór 1 janu-
ari 2013 inburgeringsplichtig waren. Dit is met name om inburgeraars die al met een traject gestart zijn vóór 1 
januari 2013 in staat te stellen dit af te maken. In 2014 zijn er nog ongeveer 75 lopende trajecten en in 2015 
35 lopende trajecten. De laatste trajecten lopen in 2016 af. 
Met de komst van de nieuwe Inburgeringsverordening die op 1 maart 2013 van kracht is gegaan blijft er ex-
tra aandacht voor handhaving bij het niet nakomen van de verplichtingen op grond van de inburgeringswet. 
Ongeveer 200 inburgeringsplichtigen behoren tot de handhaversgroep, zij nemen geen deel aan een inburge-
ringstraject, maar moeten wel voor een bepaalde datum hun diploma gehaald hebben. 

Kinderopvang
De uitvoering van het uitbetalen van de vaste werkgeversbijdrage voor de gemeentelijke doelgroepouders is 
op 1 januari 2013 van de gemeente naar de Belastingdienst overgeheveld. De gehele uitvoering van de kinder-
opvangtoeslag komt voor rekening van de Belastingdienst. Dit betekent niet dat wij als gemeente niets meer 
moeten doen. De extra toelage die gemeenten uitkeren boven op de kinderopvangtoeslag en de uitvoering van 
de sociaal medisch geïndiceerde kinderopvang blijft een gemeentelijke verantwoordelijkheid zoals dat ook in 
2013 was. 
Bij de totstandkoming van de Wet kinderopvang is er bewust voor gekozen om de tegemoetkoming in de kosten 
van de kinderopvang door de Belastingdienst alleen te vergoeden voor ouders die werken of de toeleiding naar 
werk combineren met de zorg voor kinderen. In het belang van de ouders of van het kind is het soms noodza-
kelijk, wanneer er geen sprake is van een combinatie werk en zorg, toch gebruik te maken van kinderopvang. 
Om in deze situaties maatwerk te kunnen leveren heeft de wetgever in 2005 ervoor gekozen om geld aan het 
gemeentefonds toe te voegen. Dit geld wordt aangewend voor ‘Sociaal Medisch Geïndiceerden’ (SMI) waarbij de 
noodzaak tot kinderopvang moet worden vastgesteld door een onafhankelijke derde. Doordat de expertise ont-
brak, kosten en problematiek binnen gezinnen toenam hebben wij de advisering over een SMI kinderopvang-
plaats ondergebracht bij de Heerlens zorgstructuren. Hiermee wordt aangesloten bij de werkwijze van 1Gezin 
1Plan. De pilot is op 1 oktober 2012 gestart, waarbij er grondig onderzoek gedaan wordt naar de noodzaak van 
kinderopvang en het oppakken van de problematiek binnen een gezin. Eind 2013 wordt de pilot geëvalueerd en 
mogelijk voortgezet in 2014.

Gemeentelijk werkbedrijf 
Als gevolg van de komende Participatiewet staan gemeenten voor de opgave om het werk en de doelgroepen 
bij elkaar te brengen. Binnen onze regio is met name de mismatch een probleem. We moeten de mensen dus 
een platform bieden met echt werk waarbinnen zij zich kunnen ontwikkelen. Een concrete mogelijkheid om 
mensen uit de doelgroep voor te bereiden op de arbeidsmarkt is hen tijdelijk in te zetten bij de uitvoering van 
gemeentelijke taken. Oftewel de gemeenten inzetten in haar rol als opdrachtgever.
Hiervoor is in 2013 een onderzoek uitgevoerd en dit heeft geresulteerd in een businesscase/eerste bedrijfsplan 
waaruit blijkt dat het concept van een gemeentelijk werkbedrijf, waarbij gestart wordt met groenonderhoud, 
levensvatbaar kan zijn. Wij willen in principe met ingang van 1 januari 2014 starten met een gemeentelijk 
werkbedrijf onder de noemer ‘WerkvoorHeerlen’. Een definitief besluit nemen we op basis van een nog op te 
stellen gedetailleerd bedrijfsplan (incl. implementatieplan).

WSW
Ter voorbereiding op de Participatiewet en de hiermee gepaard gaande efficiencykorting is in 2013 gestart met 
de transitie van de WSW uitvoering. Voor met name WOZL staan de volgende kernpunten centraal:
1. de te realiseren kanteling van bedrijfs- naar mensontwikkeling van de tot de WOZL behorende 
 Sw-medewerkers. 
 Niet langer zal de bedrijfsuitvoering en het belang van de bedrijfsonderdelen centraal staan, maar is de  
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 ontwikkeling van de individuele Sw-medewerker (naar een zo kort mogelijke afstand tot de arbeidsmarkt) 
 cruciaal. 
2. het afbouwen van risicovolle en/of kapitaalintensieve ondernemingen.
 Gemeenten hebben bepaald dat enkel de beschutte werkomgeving in de toekomst tot het publieke domein  
 dient te blijven behoren. De overige uitvoering van de sociale werkvoorziening dient zoveel mogelijk   
 door derden plaats te vinden (dit kunnen overigens ook gemeenten zelf zijn voorzover het activiteiten/ 
 taken betreft, die behoren tot de gemeentelijke kerntaken). WOZL is in deze setting schakel tussen haar  
 Sw-medewerkers en de feitelijke uitvoerders. 
3. de binnen de bedrijfsonderdelen heersende cultuur, taakopvatting en het gedrag moet drastisch wijzigen. 
 Mensontwikkeling en de noodzakelijke beweging van binnen naar buiten dient centraal te staan in alle  
 haarvaten en vezels van de organisatie, management en de medewerkers.

Verder zal in 2014 een onderzoek worden uitgevoerd naar hoe we de WSW in zijn algemeenheid toekomstig wil-
len uitvoeren.

Wat gaat het kosten?

Arbeidsmarkt      

Rekening Bijgestelde 
begroting

Begroting Meerjarenraming

x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lasten -63.144 -56.090 -53.547 -53.152 -53.034 -53.021

Baten 52.868 47.871 45.953 45.987 45.987 45.987

Totaal -10.276 -8.219 -7.593 -7.166 -7.048 -7.035

Bezuinigingen
• We willen de kinderopvang versoberen doordat bepaalde doelgroepen vervallen en taken naar de 
 belastingdienst worden overgeheveld. Hierdoor besparen we vanaf 2014 € 80.000.
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Kernthema Onderwijs

Wat willen wij bereiken? 

“Economische structuurversterking door een hoger opleidingsniveau van burgers in het onderwijs”. 

We willen dat onze kinderen het best mogelijke onderwijs krijgen. Dit is nodig omdat er steeds hogere eisen 
gesteld worden aan het scholingsniveau. Bovendien zullen arbeidskrachten in onze regio schaars worden de 
komende jaren. We moeten er dan in ieder geval voor zorgen dat het scholingsniveau in de stad toeneemt. Om 
dit te realiseren moeten we onze regiefunctie sterker opnemen waarbij we ons focussen op specifieke doelstel-
lingen: het maximaal benutten van talent, het verbinden van onderwijs-arbeidsmarkt-economie, ervoor zorgen 
dat steeds meer mensen een opleiding starten en voltooien en de ambitie dat Heerlen met alle onderwijsvor-
men een hoog niveau heeft. Vanuit het kernthema ‘onderwijs’ gaan wij dit organiseren. 

Beleidskaders 
• De wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie);
• De Wet Kinderopvang;
• De Leerplichtwet en de RMC-regelgeving;
• Het wetsvoorstel ‘Centra Jeugd en Gezin’;
• De wet Educatie en Beroepsonderwijs; 
• De verordening voorzieningen huisvesting onderwijs;
• Bestuursafspraken rijk-G4/G33 over het effectief benutten van vve en extra leertijd.

Wat gaan we daarvoor doen in 2014 ?

Om te kunnen beoordelen of we op het einde van deze MBP periode kwalitatief succesvol zijn, heeft de Raad de 
volgende ambities en indicatoren gedefinieerd:
• Een afname van het aandeel laag opgeleiden;
• Het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters;
• De jeugdwerkloosheid (NWW< 27 jaar) blijft minimaal gelijk.
Om dit uiteindelijk te realiseren gaan we in 2014 o.a. de onderstaande activiteiten uitvoeren:

Regierol onderwijs 
De regierol in het onderwijs is niet altijd even eenvoudig vanwege het feit dat de belangrijkste financier van het 
onderwijs het rijk is. Desalniettemin is de gemeente proactief in overleg met de onderwijspartijen om samen 
te bekijken hoe de kwaliteit verbeterd kan worden en hoe de schoolse zorg en de gemeentelijke zorg optimaal 
op elkaar kunnen worden afgestemd. In 2014 wordt uitvoering gegeven aan de door het primair onderwijs, de 
voorschoolse partners en de gemeente benoemde thema’s van de Lokaal Educatieve Agenda: taalstimulering, 
ouderbetrokkenheid en voorscholen en scholen die opbrengstgericht werken. In de voorbereiding van passend 
onderwijs werken gemeente en onderwijs, ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid samen om te komen tot 
een kwalitatief goed onderwijsondersteuningsplan. Gemeenten en onderwijs werken ook samen om te voorko-
men dat (kwetsbare) jongeren voortijdig uitvallen of hun opleidingspotentieel niet benutten. 
Het is van belang om goed met de partijen in het voortgezet onderwijs en MBO te bekijken hoe we ervoor kun-
nen zorgen dat ook in de toekomst voldoende goed opgeleide mensen beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, in 
die sectoren waar ook daadwerkelijk vraag naar arbeidskrachten is. Met name techniekonderwijs is daarin een 
belangrijk thema. Hierbij mogen we de jongeren die extra aandacht nodig hebben om die arbeidsmarkt te kun-
nen betreden, niet vergeten. 

Kinderopvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
We verwachten in 2014 een verdere afname van het aantal kinderen in de kinderopvang. Het aantal kinderen 
dat een peuterspeelzaal bezoekt zal waarschijnlijk, evenals in 2013, stijgen. De inspectie beoordeelt het proac-
tieve beleid van de gemeente als positief: gericht op het vergroten van de kansen van peuters en kleuters voor 
een soepele instroom in het basisonderwijs. 
De al ingezette kwaliteitsslag in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk wordt in 2014 voortgezet; het 
betreft onder andere versterking van het pedagogisch klimaat, extra aandacht voor taalachterstanden, ouder-
betrokkenheid en begeleiding en zorg. We zijn op dit moment in afwachting van de aangekondigde bijstelling 
van het rijksbeleid voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. 



36

Bijzondere doelgroepen
Er zijn ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs die met name kwetsbare 
jongeren raken. Zo worden in het MBO de opleidingseisen aangescherpt, waardoor de meer kwetsbare jongeren 
het risico lopen geen startkwalificatie te behalen, een voorwaarde voor een volwaardig functioneren op de 
arbeidsmarkt. De gemeente is samen met het onderwijs hiermee aan de slag, met als doel: ieder jongere een 
toekomstperspectief bieden. 
De groei van het aantal kinderen in het speciaal onderwijs zal zich naar verwachting ook in 2014 voortzetten. 
Passend onderwijs is erop gericht dat iedere leerling zo goed mogelijk onderwijs krijgt, bij voorkeur in het 
reguliere onderwijs. 
In de voorbereiding van passend onderwijs en de decentralisatie van de jeugdzorg zijn de gemeente en 
het onderwijs gezamenlijk bezig met het realiseren van een goede aansluiting tussen de schoolse en de 
gemeentelijke zorg. Het doel hiervan is dat ieder kind in een zo vroeg mogelijk stadium de begeleiding en zorg 
krijgt die nodig is. 

Beroepsonderwijs 
De zorgacademie Parkstad is opgezet om het dreigend tekort aan zorgpersoneel af te wenden. In de zorgaca-
demie werken onderwijs en zorginstellingen nauw samen waarbij theorie, zorgpraktijk en innovatie samengaan. 
Leerlingen en studenten van verschillende niveaus gaan samen aan de slag. Ze leren van elkaar hoe ze in de 
zorgpraktijk van de toekomst moeten samenwerken. Binnen de Zorgacademie werken ook het Centrum voor 
Innovatief Vakmanschap (CIV) en het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT) samen. 
Nieuwe technologische toepassingen in de zorg maar ook de ontwikkelingen op het vlak van ‘zorg in de wijk’ 
vinden op die manier sneller hun weg naar de opleidingsinhoud. Zo vormt de Zorgacademie een aantrekkelijke 
en dynamische opleidingsomgeving waarin talenten optimaal worden ontwikkeld.

De (toekomstige) krapte op de arbeidsmarkt geldt ook voor technisch geschoold personeel. Het is noodzakelijk 
om voldoende en zo hoog mogelijk gekwalificeerde vakmensen in de techniek op te leiden. Het realiseren van 
‘doorlopende leerlijnen’ vmbo-mbo-hbo in het techniekonderwijs is hiervoor een belangrijk instrument. Het 
voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs werken samen met als doel: het techniekonderwijs 
aantrekkelijker maken en ervoor zorgen dat meer vmbo-leerlingen kiezen voor een opleiding in de techniek. 
Concreet is men bezig met het koppelen van het derde en vierde leerjaar van het vmbo aan het mbo. Zo ont-
staan doorlopende leerlijnen, een warme overdracht en kan de opleidingsduur met 1 jaar worden verkort. 

Voortijdig Schoolverlaten
Bureau VSV geeft invulling aan de Leerplichtwet en de RMC-regeling. In dat kader geeft het onder andere on-
dersteuning aan de op de scholen georganiseerde zorgteams en zijn de medewerkers ook daadwerkelijk fysiek 
aanwezig op school. De werkwijze van het bureau is succesvol en scholen nemen hun verantwoordelijkheid 
steeds beter. In 2013 is gestart met de uitvoering van het Convenant MBO. Het bureau krijgt tijdelijke midde-
len, tot 1-7-2015, om de focus op een aantal specifieke taken van het MBO te leggen en deze gedeeltelijk (uit-
drukkelijk tijdelijk) over te nemen. Het doel hiervan is het realiseren van een adequate werkwijze in het kader 
van voorkomen van schooluitval. Borging is een uitdrukkelijk onderdeel van het Convenant, zodat het MBO na 
de convenant periode de taken volledig zelfstandig kan uitvoeren. 

Zonnewijzer
De nieuwe locatie voor Zonnewijzer, een gebouw van Arcus aan de Meezenbroekerweg, is inmiddels aange-
kocht. Vanaf de zomer 2014, wanneer Arcus zijn intrek heeft genomen in de nieuwe locatie, wordt dit gebouw 
verbouwd om in 2015 in gebruik te worden genomen door de Zonnewijzer.

Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs
De uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan wordt, net als de afgelopen jaren, ook in 2014 en verder, 
gezamenlijk met de schoolbesturen opgepakt. De ontwikkeling van de BMV’s zijn daar een belangrijk onderdeel 
van. De uitvoering van het IHP is o.a. van belang omdat het ervoor zorgdraagt dat scholen gehuisvest zijn in zo 
optimaal mogelijke gebouwen. Daardoor kunnen de exploitatielasten voor scholen in de pas blijven lopen met 
de voor hen beschikbare rijksmiddelen en blijven de middelen van het rijk die bedoeld zijn voor de inhoudelijke 
kwaliteit van het onderwijs ook daarvoor beschikbaar.
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St. Janscollege
Op 3 september jl. heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om over te gaan tot sanering 
van een deel van het aangetroffen asbest in het St. Janscollege. Op het moment dat de asbestsanering heeft 
plaatsgevonden zal er een onderzoek plaatsvinden naar de constructie van dit schoolgebouw. Het schoolgebouw 
van het St. Janscollege aan de Amstenraderweg is op dit moment betrokken bij de plan- en visie ontwikke-
ling voortgezet onderwijs Parkstad Noord. In deze visie zal een onderbouwing worden geformuleerd op welke 
wijze het huidige gebouw in de toekomst de functie van modern schoolgebouw kan vervullen. Het gebouw kent 
momenteel een aantal knelpunten te weten: achterstallig onderhoud, vloer- en gevelproblemen alsmede leeg-
stand. 

Reguliere taken
• Het subsidiëren van maatschappelijk werk op school;
• Het investeren in Heerlen onderwijs- en studentenstad;
• Het verzorgen van leerlingenvervoer;
• Het jaarlijks opstellen en laten vaststellen van het onderwijshuisvestingsprogramma voor het VO 
 en het PO;
• Makelaarsfunctie voor maatschappelijke stages;
• Het uitvoeren van de Leerplichtwet en RMC regeling;
• Toezicht en handhaving van de kwaliteit Peuterspeelzaalwerk en Kinderopvang;
• Het borgen van zorg op en rondom scholen.

Wat gaat het kosten?

Onderwijs      

Rekening Bijgestelde 
begroting

Begroting Meerjarenraming

x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lasten -16.782 -15.516 -15.489 -18.291 -19.251 -18.292

Baten 5.205 4.733 4.073 4.919 3.324 3.324

Totaal -11.578 -10.783 -11.416 -13.372 -15.927 -14.967

Investeringen 

Omschrijving Begroting Meerjarenraming

X € 1.000 2014 2015 2016 2017

OBS Tovercirkel Benzenraderwg inpass PSZ 143

Overig onderwijshuisvesting 1.237

BMV Hoensbroek Zuid 3.303 3.000

BMV Molenberg Broederhuis 3.397 1.000

BMV Molenberg Brede School 7.329 1.849

BMV MSP 2.000 4.615 2.970

Brede School Hoensbroek/Dem (=Aldenhof) 4.841 3.357

Zonnewijzer Unilocatie 2.975 3.125

Mgr Hanssenschool parkeervoorz Leerlverv 250

Totaal 21.779 17.642 5.970 0

Bezuinigingen
• We gaan het budget ‘overige uitgaven onderwijs’ afromen: € 20.000 in 2014 en 2015.
• Ook het budget onderwijsachterstandenbeleid gaan we afromen: € 30.000 in 2014 en 2015.
• Door de Lokaal Educatieve Agenda anders te gaan financieren besparen we in 2014 € 154.000 en in 2015  
 t/m 2017 119.000
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Kernthema Cultuur

Wat willen wij bereiken? 

 “Economische Stimulering door meer cultuurparticipatie”.

De Culturele Lente heeft ons al veel goeds gebracht. Vanuit het kernthema Cultuur blijven we actief aan de 
slag om het energieke en creatieve imago van de stad verder uit te bouwen. Naast allerlei kleinere initiatieven 
en evenementen zijn ook grotere evenementen zoals Cultura Nova, IBE/Booch, het Jaar van de Mijnen, hierbij 
belangrijke dragers.

Beleidskaders 
•  Strategische Beleidsnota Cultuur 2006-2015;
•  Culturele Agenda 2013-2016;
•  Nota Cultureel Erfgoed ‘Het verhaal van Heerlen’;
•  Nota evenementenbeleid Heerlen;
•  Nota cultuurparticipatie.

Wat gaan we daarvoor doen in 2014?

Om te kunnen beoordelen of we op het einde van deze MBP periode kwalitatief succesvol zijn, heeft de Raad de 
volgende ambities en indicatoren gedefinieerd:
Een toename van het aantal bezoekers aan de Heerlense culturele instellingen.
Om dit uiteindelijk te realiseren gaan we in 2014 o.a. de onderstaande activiteiten uitvoeren:

Culturele agenda 2013-2016
Begin 2013 hebben we de Culturele Agenda voor de periode 2013-2016 vastgesteld. Een agenda die in nauwe 
samenwerking met het culturele veld tot stand is gebracht. De instellingen hebben op ons verzoek hun plan-
nen voor dezelfde periode (2013-2016) opgeschreven in instellingsbeleidsplannen. Kernpunten uit de Culturele 
Agenda zijn:
•  Het vergroten van cultuurbereik en –participatie;
•  Talentontwikkeling;
•  Het realiseren van een evenwichtige voorzieningenstructuur op het gebied van cultuur;
•  Koesteren van ons cultureel erfgoed. 
Ook voor 2014 zijn dit dus de kernpunten van ons beleid waar we op inzetten. 

Cultuurbereik en –participatie
Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan kunst en cultuur. Dat geldt ook voor kinderen in 
achterstandssituaties. Daarom voeren we in 2014 het Jeugdcultuurfonds Heerlen in, zodat ook deze kinderen 
kunnen meedoen. 
Daarnaast nemen we ook in 2014 deel aan de regeling Cultuurkwaliteit in het primair onderwijs. Gebaseerd op 
de in 2013 doorgevoerde nulmeting bij onderwijs en culturele instellingen wordt gewerkt aan coproducties die 
doorlopende leerlijnen in het onderwijs bevorderen. 
Amateurkunst bevorderen we door het inzetten van de in 2013 gestarte tenderregeling cultuurparticipatie 
2013-2016. Hiermee stimuleren we bijzondere projecten en activiteiten die inzetten op vernieuwing, samenwer-
king en actieve cultuurparticipatie. Door middel van de tenderregeling community arts 2013-2016 maken we 
projecten in de buurten mogelijk, die door inzet van kunstzinnige middelen sociale cohesie en burgerparticipatie 
willen bevorderen.

Talentontwikkeling
Samen met Cultura Nova is inmiddels het Productiehuis van start gegaan waar jong talent uit Heerlen/Limburg/
Euregio een kans en een podium krijgt om talenten te ontwikkelen. 
Medio 2012 heeft Weller in samenwerking met CM-vastgoed en Poppodium de Nieuwe Nor een plan gepresen-
teerd voor de herontwikkeling van het Kegelpaleis gelegen aan de Pancratiusstraat in het centrum van Heerlen. 
2013 heeft in het teken gestaan van onderzoek naar de haalbaarheid op hoofdlijnen van dit voorstel en het vin-
den van partners. Het plan past binnen de beleidskaders van de gemeente Heerlen, waarbij ook vanuit cultureel 
oogpunt de meerwaarde van de ontwikkeling erkent wordt. In 2014 wordt er verder ingezoomd op de financiële 
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haalbaarheid van de ontwikkeling en zal er ook inhoudelijke fine-tuning plaatsvinden. In het meest gunstige 
geval kan er medio 2014 begonnen worden met de uitvoering van het project.
De kweekvijver achter het Bernardinuscollege wordt een plek waar jonge kunstenaars een tijdelijk kunstwerk in 
de openbare ruimte kunnen realiseren. In samenwerking met KuS, het onderwijs en het Limburgs Huis voor de 
kunsten wordt hiervoor een plan gemaakt dat onderdeel wordt van de nota Kunst Openbare Ruimte.

Evenwichtige voorzieningenstructuur
In het verzelfstandigingstraject van Schunck* en Historisch Goud is besloten beide instellingen eerst intern te 
verzelfstandigen om een jaar later de werkelijke verzelfstandiging door te voeren. Voor Schunck* gaat dat op 
1 januari 2015 gebeuren, voor Historisch Goud op 1 januari 2016. In 2014 zal de omslag naar subsidiering vol-
gens beleidsgestuurde contractfinanciering gerealiseerd moeten worden. 

Tot nu toe is het niet mogelijk gebleken om een geschikte locatie voor het filmhuis te vinden. Het onderzoek 
naar een locatie wordt voortgezet. Zodra een geschikte locatie gevonden wordt, wordt tevens gekeken of de 
status van het filmhuis kan worden opgewaardeerd.

Cultureel Erfgoed
Na de afronding van een haalbaarheidsonderzoek naar de toekomstplannen van het Nederlands Mijnmuseum 
zal bekeken worden samen met het mijnmuseum of en hoe de plannen van het museum gerealiseerd kunnen 
worden en wat een en ander betekent voor de structurele exploitatiesubsidie aan het museum. 
Als de verplaatsing van archief en kantoorfuncties van Historisch Goud doorgaat (momenteel wordt dit onder-
zocht op haalbaarheid) kan de herontwikkeling van Thermencomplex opgepakt worden. Als gevolg van teruglo-
pende bezoekersaantallen bij Historisch Goud hebben we de begrote inkomsten voor 2014 en verder met 
€ 95.000 naar beneden bijgesteld.

Kunst in de openbare ruimte
De inventarisatie van de collectie kunst in de openbare ruimte is in een vergevorderd stadium en zal de grond-
slag vormen voor een onderhouds- en beheerplan voor die collectie. Het beleidskader voor kunst in de open-
bare ruimte zal in 2014 zijn vastgesteld aangezien de structuur daarvan in de loop van 2013 steeds duidelijker 
is geworden en thans wordt uitgewerkt in een nota, die naar verwachting eind 2013 aan de Raad wordt voorge-
legd.

Jaar van de Mijnen en het Glazen Huis.
In 2015 is het vijftig jaar geleden dat in Heerlen de sluiting van de Nederlandse mijnen werd aangekondigd en 
ongeveer veertig jaar geleden dat de laatste mijn in Limburg gesloten werd. Een jaar om bij stil te staan in de 
vorm van Jaar van de Mijnen 2015. Het is de bedoeling in 2015 een programma neer te zetten dat op onderde-
len een landelijk publiek aanspreekt en naar de regio trekt, maar Jaar van de Mijnen 2015 moet toch vooral een 
jaar zijn voor de inwoners van de regio en de stad zelf. Concentratiepunt van de activiteiten is Heerlen en de 
gehele voormalige mijnstreek. 

Helaas gaat Maastricht Culturele hoofdstad 2018 (MCH2018) niet door. Het proces van de kandidaatstelling 
heeft echter veel positieve energie en grensverleggende verbindingen tot stand gebracht die wij willen inzetten 
om het jaar van de Mijnen nog aansprekender en verrassender te maken. De middelen die wij meerjarig in het 
cofinancieringsfonds hadden opgenomen voor MCH2018 gaan wij voor een deel inzetten voor het Jaar van de 
Mijnen. Concreet gaat het dan om de 367.500 euro in 2014 plus de 120.000 euro in 2015 die wij gaan ophogen 
naar 270.000 euro. De voor MCH2018 in het cofinancieringsfonds gereserveerde bedragen voor de jaren 2016 
t/m 2019, in totaal 562.500 euro, vallen vrij binnen het cofinancieringsfonds. Om de totale begroting van iets 
boven de 1 miljoen euro van het Jaar van de Mijnen verder in te vullen wordt gebruik gemaakt van het legaat 
van 175.000 euro, bestaande budgetten binnen cultuur voor 220.000 euro. Naast deze bedragen is voor de 
jaren 2013 t/m 2015 jaarlijks 75.000 euro procesgeld gereserveerd. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat het 
totale budget verder wordt opgehoogd door middel van participatie van andere (mijn-)gemeenten, andere over-
heden, fondsen en private partijen.

In 2015 mag Heerlen het Glazen Huis in haar stad verwelkomen. In 2014 zullen daarvoor de eerste voorberei-
dingen getroffen worden. Deze voorbereidingen bestaan uit het opzetten en verder ontwikkelen van de orga-
nisatiestructuur, het vergaren van kennis bij andere gemeenten het opzetten van een promotiecampagne en 
het inventariseren van ideeën en mogelijke activiteiten die aansluiten bij het Glazen Huis. Voor het opdoen van 
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kennis over de organisatie van het Glazen Huis zullen meerdere werkbezoeken worden afgelegd bij gemeenten 
die deze ervaring reeds hebben meegemaakt. De intensiteit van deze activiteiten zal in 2014 beperkt zijn en 
zich voor het grootste gedeelte op intern niveau afspelen. Het doel is om begin 2015 startklaar te zijn voor een 
meer actieve en intensieve campagne in het kader van het Glazen Huis.

Wat gaat het kosten?

Cultuur

Rekening Bijgestelde 
begroting

Begroting Meerjarenraming

x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lasten -19.894 -18.331 -17.118 -17.340 -17.073 -16.925

Baten 3.149 2.701 1.025 1.025 1.021 950

Totaal -16.745 -15.630 -16.093 -16.315 -16.052 -15.975

Investeringen 

Omschrijving Begroting Meerjarenraming

X € 1.000 2014 2015 2016 2017

Automatisering Schunck* 31 31 31 31

Camerabewakingssysteem 80

Innamerobot 85

Herinrichting ontvangstruimte Glaspaleis 95

Huisvesting + inrichting Schunck* 104 126 126 26

Totaal 315 237 157 57

Bezuinigingen
• We gaan het budget voor cultuurproducties verkleinen. Dat is een besparing vanaf 2015 van € 21.000.
• Het overschot op het budget cultureel erfgoed wordt afgeroomd. Dat is een besparing van € 10.000 per  
 jaar vanaf 2014.
• We gaan het budget ‘kunst in de openbare ruimte’ verkleinen. Dat is een bezuiniging van € 10.000 per jaar  
 vanaf 2014.
• We gaan het overschot afromen op ons budget ‘professionele podia’. Dat is een bezuiniging van € 43.000  
 per jaar vanaf 2014.
• Het materieel budget ‘monumenten’ gaan we verlagen. Dat levert vanaf 2014 structureel een besparing op  
 van € 3.000.
• We verlagen het budget culturele evenementen. Dat is een besparing van € 10.000 per jaar vanaf 2014.
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3.2 Sociale Infrastructuur

Portefeuillehouders: F.W.J. Gillissen en P.M.A. van Zutphen
Directeur:  C.L.A.F.M. Bruls

Inleiding
Op 1 januari 2015 krijgen we te maken met drie grote decentralisaties: Awbz, Participatie en Jeugdzorg komen 
volledig bij de gemeente te liggen. Het jaar 2014 zal daarom voor een groot deel in het teken staan van de 
voorbereiding hierop. De uitdaging waar we voor staan is meer taken met minder geld uitvoeren. 

Awbz
Het Rijk hevelt de begeleiding, ondersteuning en verzorging uit de Awbz per 2015 over naar de Wmo en wijzigt 
de aanspraak op persoonlijke verzorging. De uitbreiding van de Wmo, door overheveling van taken uit de Awbz, 
houdt van rijkswege een bezuiniging in van 25%. Daarnaast zijn er bezuinigingen op de huishoudelijke hulp 
(40%) en worden de (fiscale) inkomensmaatregelen voor chronisch zieken afgeschaft en overgeheveld naar de 
gemeente met een globale korting op het budget van 50%.

Participatiewet
De uitvoering van de Participatiewet (WWB/Wajong/WSW) komt bij gemeenten te liggen. Dat betekent een 
uitbreiding van de huidige doelgroep (WWB). Er komt een bezuiniging op de WSW, namelijk van 0,5 miljoen in 
2014 oplopend naar 1,8 miljoen in 2016. Daarnaast zal een groot deel van de huidige (1.900) Wajongers, na 
herkeuring instromen in de WWB. 

Jeugdzorg
De jeugdzorg gaat per 1 januari 2015 in de volle breedte over naar de gemeente. Het gaat hierbij om de 
provinciale jeugdzorg, de jeugdbescherming en -reclassering, de jeugd-ggz en de zorg voor kinderen met een 
verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. De overheveling van de Jeugdzorg gaat gepaard met een 
gefaseerde korting van rijkswege die in 2017 oploopt tot ongeveer 15%.
Het gaat hier om kwetsbare groepen mensen, die we zo veel mogelijk willen beschermen. Wij maken echter in 
deze begroting geen ruimte om sociaal onaanvaardbare gevolgen van de bezuinigingen in het sociale domein op 
te vangen, omdat inhoudelijk nog veel onduidelijk is en we, gelet op de Raadsverkiezingen in maart 2014, niet 
‘over het graf heen willen regeren’. 

Samenwerken
Vanaf 2012 pakken we de 3 decentralisaties in samenhang aan door samen te werken met de 
Tripoolgemeenten: Maastricht de Jeugdzorg, Heerlen de Participatiewet en Sittard-Geleen de Awbz. In 
Parkstadverband werken we eveneens samen op basis van een afgesproken taakverdeling. 

Naast de voorbereidingen op deze grote verschuivingen in het sociaal domein blijven we uiteraard in 2014 onze 
reguliere taken uitvoeren conform de uitgangspunten van het Meerjarig Bestuurlijk Programma 2011-2014 en 
de in de Kadernota armoedebeleid geformuleerde speerpunten.

Wat gaat het programma kosten? 

Rekening Bijgestelde 
begroting

Begroting Meerjarenraming

x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lasten -127.085 -129.833 -123.906 -127.438 -127.841 -127.507

Baten 68.556 71.978 71.317 73.476 73.610 73.356

Geraamde totaal saldo van 
baten en lasten

-58.529 -57.855 -52.589 -53.962 -54.231 -54.151

Toevoeging reserves 0 0 0 0 0 0

Onttrekking reserves 575 0 45 45 45 45

Geraamde resultaat -57.954 -57.855 -52.543 -53.917 -54.186 -54.106
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Specificatie kernthema’s (saldo)      

Rekening Bijgestelde 
begroting

Begroting Meerjarenraming

x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Armoedebestrijding -17.666 -16.922 -14.023 -13.964 -13.875 -13.854

Buurtgericht Werken -429 -560 -550 -560 -560 -560

Integraal Jeugdbeleid -1.147 -1.093 -1.021 -1.026 -1.039 -1.038

Integraal Ouderenbeleid 0 0 0 0 0 0

Integraal Sportbeleid -3.516 -3.630 -3.764 -3.841 -3.812 -3.524

Meedoen & Zorg -35.771 -35.651 -33.230 -34.571 -34.945 -35.174

Bestemming 575 0 45 45 45 45

Totaal -57.954 -57.855 -52.543 -53.917 -54.186 -54.106

Risico’s*
• Claims van derden (juridische procedures);
• Verbonden Partijen (begrotingsresultaten).
* Voor een toelichting zie paragraaf 4.2. Weerstandsvermogen en Risico’s
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Kernthema Armoedebestrijding

Wat willen wij bereiken? 

“Meer mensen doen mee door minder materiele armoede”

De begroting 2014 is de laatste in de huidige bestuursperiode. Na maart 2014 zal een nieuwe Raad aan een 
nieuw gemeentebestuur een nieuwe bestuurlijke opdracht geven. Deze begroting staat dan ook in het teken 
van het voortgaan met de realisering van vastgesteld beleid: gebruik van voorzieningen stimuleren, schuldhulp-
verlening door ontwikkelen, maatschappelijke participatie stimuleren en speciale aandacht voor kinderen uit 
arme gezinnen.

Beleidskaders  
• WWB-verordeningen;
• Beleidsregel Bijzondere Bijstand; 
• Verordening kortingsregeling en Maatschappelijke participatie kinderen;
• Verordening Langdurigheidstoeslag; 
• Kadernota armoedebeleid. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2014 ?

Om te kunnen beoordelen of we op het einde van deze MBP periode kwalitatief succesvol zijn, heeft de Raad de 
volgende ambities en indicatoren gedefinieerd:
• Een lager percentage van burgers heeft een netto huishoudinkomen per maand lager dan € 950.
• Een stabilisering van het aantal mensen dat een WWB/WIJ -uitkering ontvangt.
Om dit uiteindelijk te realiseren gaan we in 2014 o.a. de onderstaande activiteiten uitvoeren:

NB. Deze indicatoren zijn niet zuiver. Er wordt immers geen rekening gehouden met een of twee persoons huis-
houdens. Daarnaast wordt bij de berekening van het aantal burgers dat een netto huishoudinkomen heeft lager 
dan € 950,- alleen het netto inkomen meegenomen. Hieronder valt de uitkering of loon. Aanvullingen van het 
Rijk, zoals huurtoeslag en zorgtoeslag, vakantie geld en overige aanvullende regelingen, zoals de voorzieningen 
uit ons minimabeleid, worden niet meegenomen bij de beoordelen van het inkomen. In de afgelopen jaren zijn 
we er achter gekomen dat de effecten van ons minimabeleid via deze indicatoren niet zichtbaar worden.

Meerjarige aanvullende uitkering (MAU)
Wij hoeven niet langer gebruik te maken van extra geld van het Rijk voor het betalen van bijstandsuitkerin-
gen. Dit omdat het tekort op het Wwb-budget is gezakt tot onder 2,5 procent. Daarmee is de MAU (Meerjarige 
Aanvullende Uitkering) verleden tijd voor de gemeente.
In tegenstelling tot de ontwikkelingen in de rest van het land, stagneert in Heerlen de groei van mensen die een 
beroep doen op de bijstand. Sinds 1 juli van dit jaar is zelfs sprake van een daling.
Afhankelijk van de verdere ontwikkeling van het aantal uitkeringen dit jaar is het heel goed mogelijk dat het 
bedrag dat we uitgeven aan uitkeringen even groot zal zijn als het budget dat we ervoor krijgen. Omdat we 
voor 2013 rekening hebben gehouden met een tekort van 1,7 miljoen euro (de voornoemde 2,5 % tekort) op 
de uitkeringen, kunnen we spreken van een meevaller van dat bedrag.
Ook de vooruitzichten voor 2014 zijn goed voor onze stad. Het voorlopige budget van het Rijk stijgt verder met 
10 procent. Het ligt niet in de verwachting dat het aantal bijstandsgerechtigden bij ons met meer dan 10 pro-
cent stijgt. In dat geval zal er ook in 2014 geen sprake meer zijn van een financieel tekort bij de verstrekking 
van bijstandsuitkeringen.

Worden we in de toekomst opnieuw geconfronteerd met aanzienlijke tekorten dan moeten we opnieuw aan 
alle voorwaarden voldoen. Eén daarvan is dat gedurende 3 aaneengesloten jaren sprake moet zijn van ten-
minste een tekort van 2,5%. De teller start dan op zijn vroegst in 2014. In afwachting daarvan geldt de IAU 
(Incidenteel Aanvullende Uitkering) en daarmee geldt voor de gemeente een eigen risico van de eerste 10% 
van de budgetoverschrijding. 
Ingaande 2015 krijgen we een nieuw verdeelmodel dat tot een rechtvaardigere verdeling van de middelen moet 
leiden. Het uitgangspunt voor 2015 wordt dan ook budgettair neutraal. 
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Nieuwe WWB
Vooruitlopend op de Participatiewet wordt ingaande 1 juli 2014 de Wet werk en bijstand (WWB) ingrijpend 
gewijzigd. Samenvattend verandert in de nieuwe bijstandswetgeving, onder voorbehoud van parlementaire 
behandeling, het volgende: 
•  De plicht tot tegenprestatie naar vermogen, nu een bevoegdheid, wordt een verplichting voor alle
  bijstandsontvangers; 
• De arbeidsverplichtingen gaan ook gelden voor mensen met een WSW-indicatie;
•  Geen arbeidsverplichtingen meer voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn;
•  De categoriale ontheffing van de arbeidsverplichting voor alleenstaande ouders met kinderen tot 
  5 jaar verdwijnt; 
•  Uniformering van arbeidsverplichtingen en maatregel (bijstand 3 maanden weigeren);
• Geen automatisch herlevend recht na eerdere bijstandsweigering, maar zelf melden;
•  Invoering kostendelersnorm ter voorkoming van uitkeringsstapeling in eerpersoonshuishoudens;
•  Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (KOB) wordt niet tot de middelen
  gerekend die gekort worden op de WWB; 
• Categoriale bijzondere bijstand voor ouderen, voor maatschappelijke participatie kinderen en
  voor chronisch zieken en gehandicapten alsmede de wettelijke vastgestelde inkomensgrens van
  110% verdwijnen;
• Langdurigheidstoeslag wordt individuele inkomenstoeslag, waarbij rekening moet worden
  gehouden met de krachten en bekwaamheden van de persoon en de inspanningen die de persoon
  heeft verricht om tot inkomensverbetering te komen;
• De huidige zoektijd van 4 weken voorafgaand aan bijstandstoekenning die voor 27-minners geldt, 
  gaat ook gelden voor 27-plussers.

Om deze nieuwe wetgeving goed en tijdig te kunnen invoeren moet nieuw beleid worden gemaakt en bestaand 
beleid worden aangepast. Qua uitvoering gaat de nieuwe wetgeving meer tijd kosten, omdat strengere wetge-
ving gepaard gaat met striktere handhaving en individuele beoordelingen van aanvragen meer tijd kosten dan 
categoriale. 

Afschaffing van de regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten
De financiële ondersteuning voor chronisch zieken en gehandicapten met meerkosten wordt gedecentrali-
seerd. Het wettelijk kader voor het uitvoeren van deze taak door gemeenten kan de Wmo of de Wet bijzon-
dere bijstand zijn, maar ook een nieuw op te stellen wettelijk kader behoort tot de mogelijkheden. Dat is op 
dit moment nog niet duidelijk. Om van rijkswege budget hiervoor vrij te maken worden de volgende financiële 
regelingen afgeschaft:

Wtcg (wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)
De Wtcg wordt in zijn geheel afgeschaft. Dit betekent dat in 2014 de laatste Wtcg-betalingen door het Centraal 
Administratie kantoor (CAK) plaatsvinden voor rechten die in jaren t/m 2013 zijn opgebouwd. Per 2015 wordt 
de taak naar gemeenten overgeheveld. 

Regeling specifieke zorgkosten 
De fiscale regeling voor de aftrek van specifieke zorgkosten wordt in zijn geheel afgeschaft. De helft van de 
besparing van € 492 mln. komt ten gunste van het budget voor gemeentelijk maatwerk.

CER (compensatie eigen risico)
De Compensatie Eigen Risico (CER) wordt afgeschaft. Van de rijksbesparing van € 200 mln. wordt de helft aan 
gemeenten beschikbaar gesteld voor het gerichter ondersteunen van chronisch zieken en gehandicapten die 
door meerkosten in de problemen komen.
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Tog (tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen)
Voor een kind met een beperking kan een ouder een bijdrage krijgen voor de extra zorg die nodig is voor dat 
kind. Het kabinet wil deze bijdrage (€ 215,80 per kwartaal), de tegemoetkoming ouders van thuiswonende 
gehandicapte kinderen (Tog), in 2015 afschaffen. 

Dat deze maatregelen de financiële situatie van chronisch zieken en gehandicapten verslechteren behoeft geen 
betoog. De bezuiniging die dit oplevert komt gedeeltelijk ten gunste van gemeenten om deze groep financieel 
te ondersteunen. In 2014 gaan we, afhankelijk van de financiële (on)mogelijkheden beleid ontwikkelen voor 
deze kwetsbare groep. 
De bovenstaande regelingen worden nu door het rijk uitgevoerd. Het ‘vervallen’ van deze rijkstaken leidt tot 
een toename van de werkzaamheden voor de gemeente en omdat niet alle budgetten eveneens worden overge-
heveld wordt een aanslag gedaan op de gemeentelijke middelen. 

Handhaving
Sinds de invoering van de Wet Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving in 2013, staat hand-
having nog nadrukkelijker op de gemeentelijke agenda. Bij schending van de inlichtingenplicht is de bestuurlijke 
boete ter hoogte van het benadelingsbedrag ingevoerd en de terugvorderingsplicht bij fraudevorderingen en 
het recht voor de gemeente om bij recidive de opgelegde boete in de eerste drie maanden met de uitkering te 
verrekenen zonder rekening te houden met de beslagvrije voet. In de nieuwe WWB-wetgeving per 1 juli 2014 
wordt dit nog versterkt door de geüniformeerde maatregelen bij het niet (voldoende) nakomen van de aan het 
recht op uitkering verbonden arbeidsverplichtingen. 
Namens de rijksoverheid ziet de Inspectie SZW toe op adequate uitvoering van het handhavings- en sanctiebe-
leid op straffe van financiële consequenties, zoals in het uiterste geval weigering van MAU of IAU. 
De Inspectie SZW doet onderzoek naar de wijze waarop gemeenten omgaan met de tijdelijke ontheffing van de 
sollicitatie- en arbeidsplicht en de wetgever scherpt de arbeids- en re-integratieplicht in de bijstand aan door 
het gebruik van ontheffingen te beperken. Omdat in onze gemeente relatief veel mensen ontheven zijn is in 
2013 een project gestart om de verleende ontheffingen van de arbeids- en re-integratieplicht opnieuw tegen 
het licht te houden. Doel is uiteraard het aantal ontheffingen omlaag te brengen. Hier gaan we in 2014 mee 
door. 
We herbeoordelen de aan het recht op uitkering verbonden verplichting om als werkzoekende ingeschreven te 
staan bij het uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. 

Kortingsregeling 
Zoals eerder opgemerkt verdwijnt op 1 juli 2014 de categoriale voorziening voor maatschappelijke participatie 
schoolgaande kinderen. Tegelijkertijd komt er een verruiming van de individuele bijzondere bijstand voor daad-
werkelijk gemaakte kosten. Extra aandacht moet er komen voor gezinnen met kinderen, werkenden met een 
laag inkomen en ouderen met klein pensioen. Daarnaast verruimt de regering de mogelijkheden voor categori-
ale bijzondere bijstand voor gezinnen met kinderen in de vorm van aanvullende zorgverzekering en culturele/
maatschappelijke/sportieve voorzieningen. Voor deze maatregelen wordt structureel 100 miljoen euro vrijge-
maakt. We gaan in 2014 bekijken hoe deze middelen in te zetten. 
Naast het verstrekken van algemene en bijzondere bijstand subsidiëren we een aantal particuliere initiatieven 
die bijdragen aan de bestrijding van armoede: Jeugdsportfonds, Stichting Leergeld, BCT, Eethuis, Kledingbank, 
Samen Delen, SchuldHulpMaatjes. We zijn van plan dit in 2014 voort te zetten. 

Schuldhulpverlening 
Het aantal mensen met financiële problemen dat bij ons aanklopt voor schuldhulpverlening blijft onverminderd 
hoog. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Aantal meldingen 1148 1260 1295 1327 1356 789

* t/m week 33

Voor 2014 rekenen we op ± 1.300 schuldhulpvragers. 
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Net als in 2012 en 2013 verwachten we in 2014 meer uit te geven aan schuldhulpverlening dan begroot. Het 
kabinet stelt voor 2013 € 19 miljoen extra via het gemeentefonds beschikbaar voor armoede- en schuldenbe-
leid. Ketenpartner in schuldhulpverlening is de Kredietbank Limburg (KBL). 
Jaarlijks wordt met de KBL een dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten, waarin afspraken worden ge-
maakt over prijs en hoeveelheid van af te nemen schuldhulpverleningsproducten.

Wat gaat het kosten? 

Armoedebestrijding      

Rekening Bijgestelde 
begroting

Begroting Meerjarenraming

x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lasten -79.583 -83.574 -80.506 -82.399 -82.310 -82.290

Baten 61.918 66.652 66.483 68.435 68.435 68.435

Totaal -17.666 -16.922 -14.023 -13.964 -13.875 -13.854

Bezuinigingen
Het kabinet heeft aangekondigd dat vanaf 1 juli 2014 ingrijpende wijzigingen gaan plaatsvinden van de lande-
lijke wetgeving Wwb, waardoor gemeenten zeer worden beperkt in hun mogelijkheden eigen gemeentelijk ar-
moedebeleid te voeren. Categorale bijstand wordt vrijwel helemaal verboden, dit mag alleen nog via individuele 
beschikkingen. En de Langdurigheidstoeslag mag alleen nog aan een heel beperkte doelgroep verstrekt worden. 
Op grond daarvan verstrekken we deze voorzieningen die onze gemeente op basis van die nog bestaande rege-
lingen nog heeft in de eerste helft van 2014 voor de helft van de bedragen voor een jaar. Aan de hand van de in 
de tweede helft van 2014 eventueel bestaande individuele mogelijkheden kunnen mensen dan na 1 juli aanvra-
gen indienen voor de tweede helft van 2014.
Het betreft hier met name:
• De ouderentoeslag. Dit leidt tot minder uitgaven ad € 180.000
• De Langdurigheidstoeslag. Dit leidt tot minder uitgaven ad € 594.000
• De categorale bijstand voor chronisch zieken en gehandicapten. Dit leidt tot minder uitgaven ad € 148.000

• Doordat we het overschot op het budget ‘kwijtschelding belastingen’ gaan afromen bezuinigen we jaarlijks 
€ 150.000 vanaf 2014.

• De afroming op het budget ‘vreemdelingen’ levert in 2014 een besparing op van € 5.000.
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Kernthema Integraal Jeugdbeleid

Wat willen wij bereiken? 

“Meer mensen doen mee door meer talentontwikkeling door jeugd en talentbenutting door volwassenen”

Het kernthema Integraal jeugdbeleid is er nadrukkelijk op gericht om de kansen voor jongeren van 0 – 23 jaar 
te vergroten zodat ze zich optimaal kunnen ontplooien en ontwikkelen tot een actief en volwaardig burger. 
Problemen, achterstanden en/of uitval van jongeren willen we in een zo vroeg mogelijk stadium opsporen en 
aanpakken. De belangrijkste thema ’s voor de komende periode zijn:
• het verbeteren van vroege signalering;
• het optimaliseren van de ketensamenwerking onder gemeentelijke regie;
• doorlopende zorglijnen middels ‘één gezin–één plan’;
• het verbeteren van het aanbod op het gebied van opvoedingsondersteuning;
• het stimuleren van een actieve en gezonde leefstijl;
• een hogere maatschappelijke participatie.

Beleidskaders 
• Wet op de Jeugdzorg;
• Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo);
• Wet Publieke Gezondheid;
• Wet op de Kinderopvang;
• Implementatieplan ‘Samenwerken voor de jeugd, zo doen we dat in Parkstad’.
• Kadernota Integraal Jeugdbeleid

Wat gaan we daarvoor doen in 2014 ?

Om te kunnen beoordelen of we op het einde van deze MBP periode kwalitatief succesvol zijn, heeft de Raad de 
volgende ambities en indicatoren gedefinieerd:
• Deelname van jongeren aan buitenschoolse activiteiten vergroten;
• Een hoger percentage jongeren met lidmaatschap bij een sportvereniging;
• Meer jongeren (12-18 jaar) bezoeken het theater.
Om dit uiteindelijk te realiseren gaan we in 2014 o.a. de onderstaande activiteiten uitvoeren.

Decentralisatie Jeugdzorg
Er is nog ruim een jaar te gaan voordat de gemeente de verantwoordelijkheid krijgt voor de jeugd en hun ou-
ders/opvoeders in brede zin. Voor jeugdigen met wie het goed gaat (houden zo: preventief jeugdbeleid) en voor 
jeugdigen met wie het (even) niet zo goed gaat (activeren en hulp bieden: jeugdzorg). Preventie en zorg lopen 
daarin hand in hand. Dat betekent dat de nieuwe jeugdzorgtaken een plaats krijgen in het integrale jeugdbe-
leid.
In 2014 gaan we door op de weg die we hebben ingezet. richting transitie van taken en verantwoordelijk-
heden en transformatie. De vraag van jeugdigen en hun ouders en hun eigen kracht staat daarin centraal. 
Zorgaanbieders zijn belangrijke partners in de transformatie. In 2014 zullen we samen met hen verder inves-
teren in een vernieuwende aanpak. Daar waar mogelijk gaan we de consumptie van zware zorg, zoals een 
opname in een instelling, proberen om te buigen van zorg dichtbij in de eigen omgeving.
In het traject van de decentralisaties van de Jeugdzorg, Awbz en Participatie wordt intensief samengewerkt 
in Heerlen. Daarnaast wordt voor de decentralisaties samengewerkt met de andere gemeenten in Parkstad 
Limburg en de regio Zuid-Limburg.

Jongerenmonitor
De Jongerenmonitor wordt in 2014 opnieuw uitgevoerd. 

Regiegroep Jeugd Parkstad
De regiegroep Jeugd Parkstad blijft hét instrument om in de regio de samenwerking te optimaliseren en te bor-
gen. Zeker in het kader van de decentralisatie Jeugdzorg worden nu de vruchten geplukt van de tijd en energie 
die de afgelopen jaren geïnvesteerd is in de samenwerking op het terrein van jeugdbeleid. Dit maakt het moge-
lijk om een zo eenduidig mogelijk beleid te ontwikkelen ten behoeve van onze jeugd en hun ouders.
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Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
De CJG-functie voor jeugd van 12-23 is in 2012 gekoppeld aan het Jongerenloket. Dit is inmiddels geëvalueerd. 
Daarbij is met name ook aandacht besteed aan het virtuele CJG-loket. Dit virtuele loket zal, in relatie tot de 
decentralisatie Jeugdzorg een steeds belangrijkere functie gaan krijgen.

Stadsdeelteams
In het kader van de decentralisatie jeugdzorg wordt geëxperimenteerd met het werken in stadsdeelteams, met 
de diverse partners in het jeugdbeleid. Dit alles in het kader van het toewerken naar de daadwerkelijke decen-
tralisatie per 1 januari 2015.

Jongerenwerk en -accommodatie
De ontwikkeling van de 3e stadsdeelaccommodatie is inmiddels opgestart en zal zijn plek krijgen bij voetbalver-
eniging NEC’92. De 4e stadsdeelaccommodatie in Heerlen-Zuid zal in 2014 verder opgepakt worden.

Aansluiting met andere kernthema’s
Ons jeugdbeleid staat niet op zich. We leggen vanuit dit beleidsterrein zoveel mogelijk verbanden met andere 
zaken als veiligheid, onderwijs/arbeidsmarkt en sport en cultuur. Het gaat hierbij soms om zorg, vaak om sti-
muleren maar ook af en toe hard optreden. Dit alle met de bedoeling perspectief te bieden. 

Scouting
In 2013 is gestart met het proces om het aantal scoutingsaccommodaties in overeenstemming te brengen 
met de toekomstige behoefte waarbij de uitgangspunten van het IMAH leidend zijn, conform het besluit van 
de Raad in december 2012. In 2014 wordt gestart met de verdere uitvoering. Hierbij zullen ook de beleidsre-
gels opnieuw tegen het licht gehouden worden. Met de scoutingorganisaties zijn afspraken gemaakt over de 
voortgang, de scoutingclubs hebben tot eind 2014 om samen een voorstel te doen voor de periode vanaf 2015. 
Daarbij houden zij rekening met het verkleinde subsidiebudget dat per 1 januari beschikbaar is.

Reguliere taken
• Het aantal partijen dat aangesloten bij de verwijsindex wordt verder uitgebreid;
• Subsidiëren jongerenaccommodaties, jeugd- en jongerenwerk, scouting, opvoedings- en 
 ontwikkelingsstimuleringsprogramma’s;
• Regie voeren op de samenwerking tussen instellingen in de jeugdketen, onderwijs en welzijn, o.a. via de  
 verder implementatie van ‘één gezin-één plan’;
• Inspectie en toezicht op kinderopvanginstellingen en peuterspeelzaalwerk;
• Doorontwikkeling CJG-functie.

Wat gaat het kosten? 

Integraal Jeugdbeleid      

Rekening Bijgestelde 
begroting

Begroting Meerjarenraming

x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lasten -1.149 -1.093 -1.021 -1.026 -1.039 -1.038

Baten 2 0 0 0 0 0

Totaal -1.147 -1.093 -1.021 -1.026 -1.039 -1.038

Bezuinigingen
• We gaan in 2014 en 2015 het overschot op het peuterspeelzaalwerk afromen. Dat is een bezuiniging van 
 € 16.000 in 2014 en 2015.
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Kernthema Meedoen & Zorg

Wat willen wij bereiken? 

“Meer mensen doen mee door een hogere mate van gezondheid, een sterkere sociale samenhang en hogere 
maatschappelijke participatie”

Met het kernthema Meedoen & Zorg richten we ons de komende jaren op het verder aanpakken van sociale 
achterstanden van mensen. We willen onze burgers zo optimaal mogelijk laten meedoen in onze samenleving. 
Hiervoor is o.a. een efficiënte en effectieve inzet van middelen noodzakelijk. Daarnaast willen wij meer mensen 
die nu nog niet actief zijn in de samenleving, vooral binnen de groepen langdurig werklozen, ‘jonge’ ouderen en 
allochtonen, activeren tot vrijwilligerswerk of andere vormen van informele dienstverlening. Meer dan voorheen 
zetten we in op het benutten van de ‘eigen kracht’ van burgers en hun sociale netwerk. Dat betekent een an-
dere rol voor zowel de Heerlense burger als de gemeente Heerlen. Hierbij staat de gemeente meer op afstand: 
de rol van de burger verschuift naar die van initiatiefnemer, waarbij de gemeente meer zaken moet loslaten. De 
focus komt nog meer te liggen op wat mensen wél kunnen, in plaats van op wat ze niet meer kunnen. 

Beleidskader 
• Uitgangspunten ‘3 Decentralisaties’, 2012;
• Regionaal Gezondheidsbeleid, 2012-2015 ‘Een gezonde koers voor Zuid-Limburg’;
• Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning, 2013; 
• Integraal Maatschappelijk Accommodatiebeleid Heerlen, 2010;
• Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning (2009);
• Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2008-2011 ‘Meedoen in Heerlen’ 2008;
• Stedelijk Kompas, 2008.

Wat gaan we daarvoor doen in 2014 ?

Om te kunnen beoordelen of we op het einde van deze MBP periode kwalitatief succesvol zijn, heeft de Raad de 
volgende ambities en indicatoren gedefinieerd:
• Een verbetering van het percentage van de volwassen (18+) burgers dat gezondheid als matig of slecht  
 ervaart;
• Een verbetering van het percentage van de jongeren (18-) burgers dat gezondheid als matig of slecht  
 ervaart;
• Een vergroting van de sociale cohesie in de buurt;
• Een hogere mate van maatschappelijke participatie: samen sporten, uitgaan, vrijwilligers- werk, hobby’s  
 en bezoek familie en vrienden.
• Om dit uiteindelijk te realiseren gaan we in 2014 o.a. de onderstaande activiteiten uitvoeren.
Om dit uiteindelijk te realiseren gaan we in 2014 o.a. de onderstaande activiteiten uitvoeren.

Decentralisatie Awbz begeleiding
In 2014 zal de voorbereiding op de decentralisatie Awbz begeleiding naar de Wmo gestaag doorgaan. Dit in 
samenhang met de decentralisatie Jeugdzorg en de invoering van de Participatiewet. Een aantal belangrijke 
speerpunten binnen deze opgave zijn de volgende:

Stadsdeelgericht werken
Per stadsdeel worden teams opgezet , die de zorg- en hulpverlening gaan regelen voor burgers die dat echt 
nodig hebben en dit niet zelf kunnen organiseren. Het doel hierbij is zowel meer maatwerk voor de zorgvrager 
als ook een effectievere en efficiëntere inzet van zorg en hulpverlening. De mogelijkheden die de decentralisa-
ties ons bieden om onder andere budgetten te ontschotten en om de bureaucratie terug te dringen, willen we 
optimaal benutten. Door de forse bezuinigen in de budgetten, zal dit niet eenvoudig zijn. Een goede samenwer-
king met onze partners in het veld is hierbij cruciaal. 

Communicatie 
Voor burgers kunnen deze veranderingen de komende jaren heel groot zijn. Om burgers goed te informeren is 
er een communicatiecampagne vanuit de 3 decentralisaties gestart die gedurende het proces de verschillende 
doelgroepen via verschillende media zal informeren. Deze campagne heeft de naam ‘Stand-By’. De centrale 
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boodschap die deze communicatiecampagne uitstraalt is dat de ‘kwetsbare groepen’ in Heerlen zich gestimu-
leerd en gesteund voelen hun zelfredzaamheid te vergroten. De WMO Adviesraad wordt komend jaar nauw 
betrokken bij de beleidskeuzes die we moeten gaan maken.

Informele zorg
In Heerlen zijn veel mensen actief als mantelzorgers of als vrijwilliger in de zorg en ondersteuning aan men-
sen. In een samenleving waar meer gevraagd wordt van het zelfredzame vermogen van mensen mede van-
wege krimpende budgetten, gaan mantelzorgers en vrijwilligers een nog grotere en steeds meer onmisbare rol 
vervullen. Het is zaak hen goed te ondersteunen en te faciliteren en daarvoor is onderlinge bekendheid en een 
goede afstemming tussen de formele en informele zorgsector cruciaal. De komende periode continueren we het 
versterken van de link tussen beiden, om zo te komen tot natuurlijke samenwerkingsvormen ten dienste van 
de burger die zorg nodig heeft. Ook wordt de mogelijke rol van de vrijwilligerscentrale Alcander hierin nader 
onderzocht in 2014. 

Gezondheid
Wij stellen mensen in staat om hun gezondheid te verbeteren. Ongezond zijn is vaak een belemmering bij 
arbeidsparticipatie en maatschappelijke participatie. Daarbij kunnen investeringen in gezondheid bijdragen 
aan het terugdringen van duurdere zorgkosten. Door gezondheidspreventieactiviteiten aan te laten sluiten bij 
de stadsdeelstructuur, zoals deze nu wordt opgezet, kunnen preventieactiviteiten nog beter aan sluiten bij de 
behoeften die er in een stadsdeel is. Samenwerking met de zorgverzekeraar is hierbij cruciaal.

Sociaal-Maatschappelijke accommodaties 
Tot slot willen wij de voorzieningen omvormen naar de juiste schaalgrootte óf door de zorg en dienstverlening 
meer op buurtniveau te organiseren óf door opschaling en samenvoegen van voorzieningen vanwege de be-
perkte financiële middelen. Wij zijn hiermee al eerder begonnen door de vaststelling van het IMAH-beleidskader 
en de uitwerking per stadsdeel. Doordat we vanaf 2015 de financier worden van de Awbz-begeleiding krijgen 
we meer invloed op het accommodatiebeleid van diverse instellingen. Om de “nieuwe” en de “oude” taken goed 
te koppelen én om efficiënt om te gaan met accommodaties zullen we proberen om functies op het terrein van 
ontmoeting, participatie en dagbesteding zoveel mogelijk te gaan bundelen. Hiervoor gaan we nadrukkelijk 
geen nieuwe gebouwen neerzetten, maar gaan we indien zich kansen voordoen in bestaande accommodaties 
functies bij elkaar brengen. Dit parallel en in samenhang met de ontwikkeling van de stadsdeelteams Sociaal.

Kanteling Wmo
Een belangrijk onderdeel van de decentralisatie Awbz begeleiding is de ‘kanteling van de Wmo’. Dit sluit aan bij 
de gedachte dat we meer maatwerk willen leveren, minder gericht zijn op het aanbod en meer uitgaan van de 
eigen kracht van mensen. Heeft een burger ondersteuning nodig dan gaan we eerst op zoek naar oplossingen 
bij de persoon zelf en in het eigen netwerk. Lukt dat niet dan kijken we of we algemene of collectieve voorzie-
ningen kunnen inzetten. Hiermee willen we voorkomen dat het beroep op de duurdere Wmo-voorzieningen, en 
vanaf 1 januari 2015, de duurdere Awbz-voorzieningen ingezet moeten worden. Samen met ketenpartners gaan 
we individuele voorzieningen ‘ombouwen’ naar collectieve voorzieningen. 

In het stadsdeelteam Sociaal in Heerlerheide (het voormalige project Voor Elkaar in Heerlerheide) wordt in de 
praktijk onderzocht hoe we dit het beste kunnen organiseren. Dit doen we samen met partners in de wijk. 

Eigen 
Kracht

Sociaal 
Netwerk

Algemene 
voorzienin-

gen

Collectieve 
voorzienin-

gen

Individuele 
voorzienin-

gen
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Maatschappelijke participatie
We zien nog veel mogelijkheden om mensen die op de een of andere manier niet kunnen deelnemen aan het 
reguliere arbeidsproces een rol te laten spelen in de ondersteuning van andere kwetsbare mensen. Initiatieven, 
zoals het inzetten van mensen van Baanbrekend werk voor de boodschappendienst voor mensen die dit niet 
meer zelf kunnen of het inzetten van de mensen van Radar (organisatie voor mensen met een verstandelijke 
handicap) in het onderhoud rondom de nieuw te bouwen BMV van Aldenhof ondersteunen wij van harte. Op 
deze manier snijdt het mes aan twee kanten. Mensen met een soms grote afstand tot de arbeidsmarkt vinden 
kunnen meer voldoening krijgen in het verrichten van maatschappelijke nuttige activiteiten en de kosten door 
ondersteuning kunnen beperkt blijven. Ook kan een eventueel gemeentelijk Wijk Leerbedrijf een rol gaan spe-
len in ondersteuning van de huidige en toekomstige Wmo-doelgroep.

MAB
Vrijwel geheel 2014 zal in het teken staan van de bouw van de Multifunctionele Accommodatie Bekkerveld. Het 
streven is gericht op opening van het MAB begin 2015.

Overige activiteiten:
• Het uitvoeringsprogramma IMAH in de stadsdelen Heerlerheide en Heerlen Centrum opleveren.
• Bijdragen aan de ontwikkeling van een regiovisie huiselijk geweld en het versterken van de samenwerking  
 binnen de vrouwenopvang in Zuid-Limburg;
• In het kader van het Stedelijk Kompas binnen de Maatschappelijke Opvang: het uniformeren van de   
 intake-procedure, het optimaliseren van de verdeling van cliënten over de verschillende voorzieningen  
 waaronder de crisisopvang en dag- en nachtopvang en het verbeteren van de uitstroom uit voorzieningen  
 naar bijvoorbeeld reguliere huisvesting;
• Preventieve gezondheidsactiviteiten inzetten voor met name de meer kwetsbare mensen in wijken en  
 scholen;
• Benutten van de instrumenten van de nieuwe drank- en horecawet om het alcoholgebruik onder met name  
 jongeren terug te dringen. 

Wat gaat het kosten? 

Meedoen & Zorg      

Rekening Bijgestelde 
begroting

Begroting Meerjarenraming

x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lasten -41.347 -39.722 -36.864 -38.412 -38.920 -38.894

Baten 5.576 4.071 3.634 3.841 3.975 3.721

Totaal -35.771 -35.651 -33.230 -34.571 -34.945 -35.174

Investeringen 

Omschrijving Begroting Meerjarenraming

X € 1.000 2014 2015 2016 2017

Mutifunct Accomm Bekkerveld gebouwen 3.500 2.500

Jongerenaccommodatie Heerlen Noord 591

Totaal 4.091 2.500 0 0

Bezuinigingen
• Een bezuiniging op ‘collectiveren boodschappen Wmo’ levert een besparing vanaf 2014 op van € 500.000. 

Dit zijn de extra effecten van een bezuiniging uit de vorige begroting. We gaan vanaf 2015 dit extra effect 
niet inboeken maar apart zetten om zodoende de aanstaande korting op het macrobudget huishoudelijke 
zorg (deels) te kunnen opvangen.

• Het afschaffen van de mogelijkheid van PGB-betalingen aan familieleden betekent een bezuiniging van 
 € 230.000 vanaf 2014. Dit zijn de extra effecten van een bezuiniging uit de vorige begroting. We gaan 

vanaf 2015 dit extra effect niet inboeken maar apart zetten om zodoende de aanstaande korting op het 
macrobudget huishoudelijke zorg (deels) te kunnen opvangen.

• De verbouwing van de ‘gebruikersruimte’ dag en nacht opvang (DNO) betekent een jaarlijkse bezuiniging 
van € 300.000 vanaf 2014.

• Het afromen van het budget CJG/EKD/VIR/RAK betekent een bezuiniging in 2014 van € 100.000.
• Het afromen op het budget ‘belangenvereniging’ betekent een bezuiniging van € 16.000 op jaarbasis vanaf 

2014.
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• Het afromen op het budget ‘ouderenwerk’ betekent een bezuiniging van € 10.000 op jaarbasis vanaf 2014.
• Het afromen op het budget ‘informele zorg’ betekent een bezuiniging van € 19.000 in 2014.
• Het afromen op het budget ‘ondersteunende begeleiding pakketmaatregel Awbz’ levert in 2014 € 50.000 

op.
• Het afromen op het budget ‘geestelijke ambtsdragers’ betekent een bezuiniging van € 3.000 structureel 

vanaf 2014.
• Een bezuiniging op de methadonbus levert structureel vanaf 2014 € 6.600 op.
• Het afromen van het overschot op het budget ‘adviesraad Wmo’ betekent een bezuiniging van € 13.000 

vanaf 2014.
• Het afromen op het budget ‘Wmo’ is een bezuiniging van € 100.000 in 2014.
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Kernthema Integraal Ouderenbeleid

Wat willen wij bereiken? 

“Meer mensen doppen hun eigen boontjes en doen mee ” 

Uitgangspunt van het kernthema Ouderenbeleid is dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en 
volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Om dit te bereiken is een integrale benadering van groot 
belang. 
Sinds 2010 hebben we het bestaand beleid geaccentueerd en geconcretiseerd. Met name is er aandacht 
geweest voor de kennis en ervaringen van de vitale ouderen. Het gaat om een groep senioren die zich nog fit 
voelen en die zelfredzaam en onafhankelijk zijn. Meer dan voorheen zullen we deze groep ouderen trachten te 
stimuleren om maatschappelijk actief te blijven of te worden. 

Het beleid richt zich daarnaast op de groep kwetsbare ouderen, of degenen die in deze positie dreigen te 
komen, bijvoorbeeld door hun gezondheid, eenzaamheid of armoede. 
De aandacht voor kwetsbare ouderen wordt binnen de reguliere inzet van de Wmo opgepakt. 

Beleidskaders  
• Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2008-2011, ‘meedoen in Heerlen, 2008;
• Regionaal Gezondheidsbeleid, 2012-2015 ‘Een gezonde koers voor Zuid-Limburg’;
• Het integraal Maatschappelijk Accommodatiebeleid Heerlen, 2010;
• Uitgangspunten ‘3 Decentralisaties’, 2012.

Wat gaan we daarvoor doen in 2014 ?

De afgelopen jaren hebben we veel energie gestoken in het op de agenda zetten van de doelgroep ouderen bij 
de diverse onderdelen van ons gemeentelijk beleid. Het uitbreiden van de sportmogelijkheden voor ouderen zijn 
hiervan een voorbeeld. Daarnaast hebben we veel aandacht besteed aan het veranderen van de beeldvorming 
over ouderen. We zijn ouderen steeds meer gaan zien als een belangrijke groep burgers in Heerlen, niet slechts 
als een groep die veelal op latere leeftijd ondersteuning nodig heeft. Ze vormen niet alleen ruim een kwart van 
de bevolking, maar kunnen ook nog veel betekenen voor hun omgeving en ook voor de stad, want deze groep 
heeft een groot potentieel aan menselijk kapitaal (levenservaring!) dat ingezet kan worden bij diverse maat-
schappelijke vraagstukken. 

Om een bewustwording bij de (oudere) burgers van Heerlen op gang te brengen dat je als oudere ook nog 
vitaal en actief kunt zijn en iets kunt beteken voor medemens en stad, is in 2013 een bewustwordingscam-
pagne gestart. We wilden daarbij ook laten zien dat we als Heerlen trots zijn op ouderen die actief zijn voor 
hun omgeving. Want zelfs mensen die niet zelfredzaam zijn op een leefgebied (bijvoorbeeld hun administratie) 
kunnen van betekenis zijn voor de samenleving op een ander leefgebied (bijvoorbeeld koken voor een buurtge-
noot). Voor een aantal ouderen betekent het na je pensioen actief blijven een omslag in hun denken. Daarom is 
het in 2014 belangrijk om deze bewustwording voort te zetten en als vervolgstap mensen daadwerkelijk aan te 
spreken op hun capaciteiten en mogelijkheden, om uiteindelijk hun maatschappelijke inzet te consolideren. 

Om dit uiteindelijk te realiseren gaan we in 2014 o.a. de onderstaande activiteiten uitvoeren:
• Inzet ‘vitaal kapitaal’ of zilverenkracht blijven stimuleren bij bijvoorbeeld verenigingen, maar ook het actief 

zijn in de wijk en in de eigen omgeving;
• Efficiënter vormgeven van zorg- en dienstverlening voor kwetsbare ouderen o.a. via de Stadsdeelteams 

Sociaal;
• Ouderen stimuleren meer te bewegen en het belang van zo lang mogelijk fit blijven benadrukken.

Reguliere taken
• Het subsidiëren van diverse welzijnsproducten, zoals ouderensociëteiten, ouderenadvies en meer bewegen 

voor ouderen;
• Het verstrekken van waarderingssubsidies voor ouderenbonden en ouderenverenigingen; 
• Subsidiering van de Seniorenraad als belangenvereniging voor ouderen;
• Participeren in het Zuid-Limburgse innovatienetwerk voor ouderen Aczio;
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• De activiteiten binnen het kernthema Meedoen en Zorg hebben vrijwel allemaal betrekking op de doel-
groep ouderen.

Wat gaat het kosten? 

Ouderenbeleid is financieel opgenomen in andere kernthema’s, zoals Meedoen en Zorg en Integraal Sportbeleid.
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Kernthema Integraal Sportbeleid

Wat willen wij bereiken? 

“Meer mensen doen mee aan sport en bewegen”

Binnen het kernthema Integraal Sportbeleid willen wij verder groeien naar een goed sportklimaat in onze stad. 
Een sportklimaat dat zichtbaar is en waar een groot deel van de bevolking in participeert. Dit vraagt doorlopend 
om aandacht voor sportstimulering, voor jeugd maar ook voor inactieven uit de verschillende doelgroepen, zo-
als ouderen. Om het sporten mogelijk te maken moeten we zorgen voor voldoende en adequate sportaccommo-
daties en voor een infrastructuur van vitale sportaanbieders. Geleidelijk streven wij naar meer samenwerking 
van verenigingen. Wij zijn van mening dat sportevenementen dienen als trigger voor het sportklimaat. Grote 
sportevenementen zijn belangrijk voor de citymarketing en hebben positieve economische bijeffecten.

Op basis van de door de Raad hieronder vastgestelde indicatoren op het gebied van sport- en beweegstimule-
ring is een positieve ontwikkeling zichtbaar. 

Beleidskader  
• De visienota Sport en Bewegen, 2008;
• De nota evenementenbeleid Heerlen: van ambitie naar uitvoering, 2008;
• Het integraal maatschappelijk accommodatiebeleid, 2010;
• De nota ‘Herstructurering Buitensportaccommodaties Heerlen’, 2011.

Wat gaan we daarvoor doen in 2014 ?

Om te kunnen beoordelen of we op het einde van deze MBP periode kwalitatief succesvol zijn, heeft de Raad de 
volgende ambities en indicatoren gedefinieerd:
• Een hoger percentage van de volwassen burgers sport minimaal 1 keer per week;
• Een hoger percentage van de jongeren sport minimaal 1 keer per week;
• Een hoger percentage van de jongeren voldoet aan Nationale Norm Gezond Bewegen.
Om dit uiteindelijk te realiseren gaan we in 2014 o.a. de onderstaande activiteiten uitvoeren:

Sportstimulering
De inzet van sportconsulenten, ook wel combinatiefuncties genoemd, wordt in 2014 voortgezet in 
samenwerking met sportverenigingen, onderwijs en andere partners via de hiervoor beschikbare middelen 
(Brede Impuls Combinatiefuncties / Sport en Bewegen in de buurt). In 2013 heeft het college besloten het 
aantal combinatiefuncties uit te breiden met behulp van een extra bijdrage door het Rijk. De cofinanciering die 
hiervoor nodig is, wordt gezocht bij partners zoals schoolbesturen en/of via reguliere gemeentelijke uitgaven dit 
onder de regeling vallen. Met dit extra budget wordt de vanaf 2010 ingezette (en succesvolle) koers om onder 
andere de kwaliteit van het sportonderwijs te verhogen, voortgezet en geïntensiveerd.
Het kalenderjaar 2014 is het laatste projectjaar van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen in Heerlen. Dit 
houdt in dat de projectmatig ingezette interventies nog een jaar voortgezet worden. Gedurende het jaar wordt 
bekeken in welke mate deze activiteiten structureel kunnen worden voortgezet.
Het thema sport en bewegen wordt gezien als een belangrijk onderwerp binnen de 3 decentralisaties in het 
sociale domein. In 2014 zal integratie van sport- en bewegen binnen deze decentralisaties verder worden uitge-
werkt.

Ook binnen de in ontwikkeling zijnde nieuwe jongerenaccommodatie op sportcomplex Varenbeuk speelt sport- 
en beweegstimulering een voorname rol. Via het project ‘Sport in de Wijk Heerlerheide’ (Sportimpuls) van 
voetbalvereniging NEC’92 en de inzet van een wijksportconsulent wordt er in 2014 nieuw en vernieuwend sport-
aanbod ontwikkeld rondom deze locatie.
We gaan in 2014 een kunstgrasveld aanleggen conform de begroting 2013. In deze begroting is ruimte ge-
maakt voor de aanleg van een tweede kunstgrasveld conform de wens van u als Raad.

Sportverenigingen
Ook in 2014 zullen we sportverenigingen blijven stimuleren om vitaal te worden of te blijven. Verengingen met 
veel leden zien wij als een belangrijk voorwaarde voor vitaliteit. Daar waar wij dit kunnen stimuleren, zullen wij 
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dit doen. In 2013 zijn binnen het budget voor sportverenigingen middelen vrijgemaakt om de sportverengingen 
hierin te stimuleren hun vereniging vitaal te maken of te houden. 

Sportevenementen
Ook in 2014 blijven we sportevenementen faciliteren gezien de brede meerwaarde voor de stad. Met name  de 
zogenaamde “onderscheidende evenementen” zijn, naast het sportieve aspect ook belangrijk voor de uitstra-
ling van Heerlen. Er komen veel mensen op af, zowel deelnemers als toeschouwers. Tevens is er vaak ook 
een goede economische spin-off van deze evenementen, zowel voor de horeca en voor verenigingen die vaak 
meehelpen om de evenementen een succes te maken. Organisatoren van onderscheidende evenementen zal 
gevraagd worden om in 2014 meer aandacht te hebben voor breedtesportactiviteiten, zodat deze evenementen 
ook andere doelgroepen, zoals jongeren of ouderen, kunnen bereiken. 
Nieuwe kleinere initiatieven, die vallen onder de categorie “gangbare evenementen” zullen voor zover mogelijk 
binnen de beschikbare middelen worden ondersteund indien deze een verbreding van het sportaanbod opleve-
ren.

Sportaccommodaties
Buitensportaccommodaties
In 2014 wordt op sportcomplex Kaldeborn een regionale hockeyaccommodatie gerealiseerd voor de fusieclub 
Heerlen/Kerkrade. Zoals besloten in de begroting van 2013 zal er in ieder geval nog één kunstgrasveld aange-
legd worden op een van onze voetbalcomplexen.

Binnensportaccommodaties
Ten aanzien van de binnensport gaan we in 2014 aan u als Raad een beleidskader voorleggen ter besluitvor-
ming waarmee we de komende jaren beslissingen kunnen nemen over het aanbod en de spreiding van onze 
binnensportaccommodaties.

Zwembad
Afhankelijk van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek naar een regionaal zwembad, zal er in 2014 
verder onderzoek plaatsvinden naar een regionaal zwembad en/of naar de toekomst van een zwembad in onze 
stad. 

Skate hal
In 2014 loopt de huurovereenkomst van de skate hal af. Eind 2013 nemen we een besluit over de toekomst van 
de skate hal. 

Herstructurering Speeltuinen
De speeltuinorganisaties in Heerlen zijn aan de slag met een plan om de speeltuinen in Heerlen te modernise-
ren en te herstructureren. Het doel hierbij is vitale speeltuinorganisaties die kunnen zorgdragen voor veilige en 
aantrekkelijke speeltuinen verspreid over de stad. Daar waar nodig zullen we als gemeente binnen het bestaan-
de budget dit proces ondersteunen en mede uitvoering geven aan dit plan.

Reguliere taken
• Verlenen van subsidies voor sportverenigingen, speeltuinen, sportevenementen en sportstimulerings-
 activiteiten;
• Continueren van schoolzwemmen; 
• Het maken van uitvoeringsafspraken over sportbeleid.

Wat gaat het kosten? 

Integraal Sportbeleid      

Rekening Bijgestelde 
begroting

Begroting Meerjarenraming

x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lasten -4.579 -4.885 -4.964 -5.041 -5.012 -4.724

Baten 1.063 1.255 1.200 1.200 1.200 1.200

Totaal -3.516 -3.630 -3.764 -3.841 -3.812 -3.524

 



57

Investeringen 

Omschrijving Begroting Meerjarenraming

X € 1.000 2014 2015 2016 2017

Buitensportaccommodaties 72 593 122

Parkeerplaats Grasbroek 101 0 0 0

Auto’s bureaus Huisvesting en Services en sport 50

Kunstgrasveld 500

Totaal 601 72 643 122

Bezuinigingen
• Een Btw-voordeel op de sportaccommodaties levert vanaf 2014 jaarlijks een voordeel op van € 36.000.
• De verhoging van de tarieven sportaccommodaties met 1,78% betekent een voordeel vanaf 2014 van 
 € 18.000. (Strict genomen is dit geen bezuiniging. Evenals alle andere leges is het tarief met 1,78% ver-

hoogd.)
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Kernthema Buurtgericht Werken

Wat willen wij bereiken? 

Binnen het kernthema Buurtgericht Werken willen wij bereiken dat gemeente, bewoners en andere betrok-
ken partijen samen in gedeelde verantwoordelijkheid werken aan de verbetering van de leefomgeving, opdat 
Heerlenaren zich steeds sterker verbonden voelen met elkaar en met hun buurt. Daarbij ligt de nadruk op 
samenwerking in en overleg met buurten. Buurtgericht Werken is een accountfunctie die bewoners en partici-
panten binnen buurten zowel pro- als reactief helpt zelfstandig en samen op integrale wijze te werken aan de 
ontwikkeling van de buurt.

Beleidskaders 
• Stadsvisie Heerlen 2026;
• Coalitieakkoord ‘Heerlen Versnelt’;
• Meerjarig Bestuurlijk Programma (MBP) 2011-2014.

Wat gaan we daarvoor doen in 2014 ?

Nieuwe ontwikkelingen 
Mede met het oog op een nieuw MBP wordt gewerkt aan een actuele en bijgestelde toekomstvisie voor Buurt 
Gericht Werken in Heerlen. In overleg met diverse in- en externe partners is deze visie vorm gegeven. In 2014 
kan deze zijn vertaalslag krijgen in het nieuwe MBP.

In het najaar van 2014 zal door de buurtorganisaties in samenwerking met ons weer een congres dag voor 
de buurtorganisaties georganiseerd worden. Insteek zal vooral de praktische uitwerking van het buurtgericht 
werken zijn. 
Daarnaast wordt, in navolging van de conclusies uit het Rekenkameronderzoek Buurtgericht Werken in Heerlen 
door vertegenwoordigers van de buurtorganisaties in samenwerking met ons gewerkt aan de nieuwe website 
‘BGW in Heerlen’ en een ‘handleiding’ BGW.

Buurtbezoeken 
We bezoeken al een aantal jaren de buurten. Op deze wijze willen we bewoners en organisaties laten ervaren 
dat we graag de verantwoordelijkheid voor het wonen en werken in de buurt willen delen en dat we samen wil-
len werken aan de verbetering van de leefomgeving. We willen laten zien dat we ons verbonden voelen met de 
mensen en met de buurt. Door in gesprek te gaan met elkaar, kennis te nemen van de activiteiten in de buurt 
en hierover onze waardering te laten blijken, komen gemeente en bewoners dichter bij elkaar. Door de bewo-
ners worden de buurtbezoeken zeer gewaardeerd. Wij willen ook in 2014 de buurtbezoeken voortzetten.

Gebiedsregisseurs
De manier waarop de gebiedsregisseurs opereren als schakel naar bewoners en organisaties stemt tot tevre-
denheid en willen we ook in 2014 voort zetten. Deze actieve inzet draagt bij aan toename van het aantal posi-
tieve contactmomenten tussen o.a. projectleiders, beleidsmedewerkers en project-uitvoerders met de mensen 
in de buurt. 
Voortzetting van de nauwe samenwerking met Alcander (in 12 van de 19 buurten) en de wijkagent staat voor 
ons niet ter discussie. Het heeft ons opgeleverd dat er tijdig ingespeeld kan worden op zowel positieve als ne-
gatieve ontwikkelingen in de buurt. 

Buurtactieplannen
Ook in 2014 werken alle buurten met door henzelf opgestelde buurtactieplannen. Een concreet en helder ac-
tieoverzicht van alle organisaties, zowel professionele als ook vrijwilligers die actief zijn in de buurt. Voor elke 
buurt wordt maatwerk geleverd, al naar gelang behoefte en noodzaak. Twee keer per jaar wordt dit buurtactie-
plan bijgesteld in het zgn. voortgangsoverleg waar alle participanten voor worden uitgenodigd. Het buurtactie-
plan geeft duidelijk aan dat wij het van het grootste belang vinden dat er niet alleen gepraat wordt in een buurt 
maar dat er vooral acties worden uitgevoerd.
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Herstructureringsoperaties 
Juist in de aanpak van de herstructureringsbuurten is het optimaal gebruik maken van het opgebouwde netwerk 
van de gebiedsregisseurs zeer wezenlijk. Door bewoners en organisaties zo optimaal mogelijk te informeren en 
te betrekken bij alle activiteiten kan het herstructureringsproces vlotter verlopen. Herstructurering heeft priori-
teit en daarom blijven we in de herstructureringsgebieden zorgen voor extra inzet van de gebiedsregisseur. De 
consequentie is minder inzet van buurtgericht werken in de niet-herstructureringsbuurten.

Buurtinitiatieven
Juist in deze tijd waarin bewonersparticipatie een steeds grotere rol gaat spelen, willen we veel bewoners en 
organisaties stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te nemen in het organiseren van activiteiten in de buurt. 
Voor (financiële) ondersteuning bij bestaande of nieuwe initiatieven wordt verwezen naar de buurtorganisaties. 
Zij kunnen hiervoor hun expertise en/of hun reguliere subsidie gebruiken.

Wat gaat het kosten?      
Buurtgericht Werken      

Rekening Bijgestelde 
begroting

Begroting Meerjarenraming

x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lasten -426 -560 -550 -560 -560 -560

Baten -3 0 0 0 0 0

Totaal -429 -560 -550 -560 -560 -560

Bezuinigingen
• De vermindering van het budget voor de huisvestingskosten van buurtorganisaties levert in 2014 € 1.000 

op.
• De vermindering van de subsidie op de buurtorganisaties betekent een bezuiniging van € 9.000 in 2014.
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3.3 Leefomgeving

Portefeuillehouders: N.A. Aarts, P.F.G. Depla en F.W.J. Gillissen
Directeur:  C.L.A.F.M. Bruls

Inleiding 

‘Een hoger gewaardeerde woon- en leefomgeving.’

Het programma Leefomgeving heeft als doel om het woon- en leefklimaat van Heerlen positief te beïnvloeden. 
We hebben het dan over een schone, hele, veilige en bereikbare leefomgeving. Toch staat de leefbaarheid van 
onze stad steeds meer onder druk, omdat de financiële situatie steeds nijpender wordt om de (nieuwe) open-
bare ruimte op peil te houden.

In 2014 gaan wij verder op de ingeslagen weg door een win-win situatie te creëren doordat we het onderhoud 
op een slimme wijze gaan combineren met nieuwe herstructureringsprojecten in de openbare ruimte. Hierbij 
werken wij aan het verbeteren van de mobiliteit in Heerlen en zorgen we ervoor dat onze stad tijdens de her-
structureringsopgave bereikbaar blijft. Tegelijkertijd zetten wij ons in om verloedering en overlast in de open-
bare ruimte te voorkomen, waarbij handhaving het sluitstuk is. Daar waar geen herstructurering plaatsvindt, 
zetten wij in op het verbeteren van de leefbaarheid, binnen ons reguliere budget.

Niet in de laatste plaats is belangrijk dat wij met onze inwoners in gesprek blijven en duidelijk zijn over wat we 
kunnen bereiken. Hierbij hebben wij aandacht voor alle Heerlense buurten en stimuleren wij bewoners bij te 
dragen aan een leefbare stad!

Wat gaat het programma kosten? 

Rekening Bijgestelde 
begroting

Begroting Meerjarenraming

x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lasten -55.308 -53.490 -52.382 -52.459 -52.292 -52.305

Baten 5.716 3.094 3.494 3.333 3.084 3.084

Geraamde totaal saldo van 
baten en lasten

-49.593 -50.395 -48.887 -49.126 -49.208 -49.221

Toevoeging reserves -2.800 0 0 0 0 0

Onttrekking reserves 3.806 330 349 237 186 185

Geraamde resultaat -48.586 -50.066 -48.538 -48.889 -49.022 -49.036

Specificatie kernthema’s (saldo)      

Rekening Bijgestelde 
begroting

Begroting Meerjarenraming

x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mobiliteit & Parkeren -3.756 -1.470 -1.555 -1.544 -1.541 -1.539

Schoon en heel -31.583 -35.055 -33.942 -34.082 -34.161 -34.193

Veiligheid -14.254 -13.870 -13.391 -13.501 -13.506 -13.489

Bestemming 1.006 330 349 237 186 185

Totaal -48.586 -50.066 -48.538 -48.889 -49.022 -49.036

Risico’s*
• Claims van derden (juridische procedures);
• Gemeentegaranties (terugvorderen van verliezen);
• Vandalisme en schade (gevolg van ongewenst gedrag);
• Verbonden Partijen (begrotingsresultaten);
• Civieltechnische kunstwerken (kleinschalig onderhoud).
* Voor een toelichting zie paragraaf 4.2. Weerstandsvermogen en Risicobeheersing
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Kernthema Schoon en heel

Wat willen wij bereiken? 

‘Schoon en heel voor een karaktervolle buurt en stad’

Zoals vermeld bij de bestuurlijke prioriteit herstructurering, streven wij naar een openbare ruimte, waarin men-
sen zich thuis voelen. Een goede kwaliteit van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is hiervoor een 
belangrijke basisvoorwaarde. Een schone en hele leefomgeving heeft namelijk een belangrijke invloed op de 
uitstraling van het straatbeeld en daarmee op de aantrekkelijkheid van onze stad als woon- en werkomgeving! 
Daarom zijn wij terughoudend bij bezuinigen op dit terrein.
Bij het waarborgen van de kwaliteit van de openbare ruimte gaan wij voor een goede balans tussen people, 
planet en profit, zodat wij zowel op de korte als op de lange termijn een aangenaam en veilig gebruik van de 
openbare ruimte kunnen borgen! 

Beleidskaders 
• Kwaliteitsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte 2012-2015;
• Stedelijk Plan Schoonhouden 2012-2015;
• Beleidsplan Stedelijk Watermanagement 2011-2015;
• Wegverhardingsnota 2011-2015;
• Beleidsplan Openbare Verlichting t/m 2015;
• Nota Onderhoud Civieltechnische kunstwerken 2012-2016;
• Algemene Plaatselijke Verordening (APV);
• Afvalinzamelplan 2008-2013.

Wat gaan we daarvoor doen in 2014 ?

Om te kunnen beoordelen of we op het einde van deze MBP periode kwalitatief succesvol zijn, heeft de Raad de 
volgende ambities en indicatoren gedefinieerd:
• Een hogere waardering over het beheer en onderhoud in de stad;
• Een hogere kwaliteit van de Heerlense leef- en woonomgeving;
• Een grotere tevredenheid burgers over beheer en onderhoud;
• Een afname van de verloedering.
Om dit uiteindelijk te realiseren gaan we in 2014 o.a. de onderstaande activiteiten uitvoeren.

Visie Beleving Beheer & Onderhoud Leefomgeving
In 2014 geven wij uitvoering aan de visie Beleving Beheer & Onderhoud Leefomgeving met als doel om de 
beleving van het straatbeeld van onze inwoners te verbeteren. Vanzelfsprekend wordt deze visie vertaald in 
de uitvoering van ons beheer- en onderhoudsbeleid. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het verder 
versterken en het faciliteren van initiatieven van bewoners en ondernemers om de uitstraling van de omgeving 
te verbeteren.

Stedelijk Plan Schoonhouden 2012-2015
In 2014 ligt de nadruk op de samenwerking met bewoners, ondernemers, scholen, maatschappelijke organisa-
ties, universiteit en andere kennisorganisaties. Dit om zoveel mogelijk activiteiten in coproductie op te pakken. 
Wij verwachten dat dit bijdraagt aan het ombuigen van ongewenst gedrag en een hogere tevredenheid over het 
onderhoud van de openbare ruimte. Tegelijkertijd gaan we voor een kostenbezuiniging door het toepassen van 
nieuwe inzichten op het terrein van het schoonhouden van de leefomgeving. 

Wegverhardingsnota 2011-2015 
In 2014 voeren wij al het benodigde onderhoud uit om de kwaliteit van de hoofwegen en de buurtverbin-
dingswegen op peil te houden. Dit is binnen het budget mogelijk. In landschappelijk waardevolle gebieden 
wordt geen grootschalig onderhoud uitgevoerd. Hierdoor is het kleinschalig onderhoud toegenomen en staat 
het budget van kleinschalig onderhoud steeds meer onder druk. Wij verwachten dat de beeldkwaliteit uit het 
Kwaliteitsplan IBOR niet overal meer gehaald zal worden. Ook zullen we niet altijd voldoen aan de verwachtin-
gen van onze inwoners. Wel blijven we in staat om de veiligheid van het wegdek te garanderen, zoals dat bij 
een normaal weggebruik van de gemeente verwacht mag worden. 
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Aanpak overlast boomwortels
Op stadsniveau zetten wij in op het aanpakken van overlast van boomwortels die de bestrating omhoog druk-
ken. Dit doen wij door het verwijderen van bomen die deze overlast veroorzaken. Er worden niet overal nieuwe 
bomen teruggezet. 

Civieltechnische kunstwerken 
Het onderhoud aan civiele kunstwerken voeren wij uit volgens het scenario Veilig, heel en schoon, zoals 
verwoord in de Nota Onderhoud Civieltechnische kunstwerken 2012-2016. Op deze wijze willen wij zowel 
de veiligheid als de uitstraling van de civiele kunstwerken garanderen. Daarnaast voeren wij samen met 
Rijkswaterstaat, Provincie Limburg en de gemeenten Maastricht, Roermond, Sittard-Geleen, Venlo en Weert de 
pilot ‘Gezamenlijke inspectie van civieltechnische kunstwerken’ uit, die in 2013 gestart is. Het gaat in Heerlen in 
ieder geval om 4 kunstwerken, waaronder 1 tunnel en 3 viaducten. Doel van de pilot is naast een kostenreduc-
tie ook een kwaliteitsverbetering te behalen. Hierbij maken we gebruik van de expertise van onze partners en in 
het bijzonder Rijkswaterstaat. De evaluatie van de pilot is medio 2014 gepland.

Stedelijk Watermanagement
Het opstellen van gemeentelijke rioleringsplannen en het uitvoeren van sommige onderhoudsmaatregelen 
gebeurt in 2014 in samenwerking met andere Parkstadgemeenten. De afzonderlijke gemeenten behouden de 
mogelijkheid om eigen (beleids)keuzes te maken. Op deze manier willen we kwaliteit en kennis behouden en 
kosten verlagen.

Vijvers
In 2014 vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats aan de Heidserparkvijver en de Kasteelvijver Kasteel 
Hoensbroek. Daarnaast vinden nog enkele resterende(opruim)werkzaamheden plaats aan de Weltervijver en de 
Koumenvijvers, waarvan het onderhoud eind 2013 is afgerond.

Afvalinzamelplan 2014-2020
Het Afvalinzamelingsplan 2014-2020 zal worden vastgesteld, met hierin de beleidskeuzes voor de komende 
jaren op het gebied van inzameling van de afvalstromen binnen de gemeente Heerlen met als hoofddoel zo 
weinig mogelijk afval te produceren en zoveel mogelijk hergebruik te bewerkstelligen. Het nieuwe raamcontract 
voor de afvalverwerking voor GFT en restafval zal vanaf 1 januari 2014 van kracht gaan. Op basis van dit raam-
contract zullen de tarieven opnieuw worden vastgesteld.

Wat gaat het kosten? 

Schoon en heel      

Rekening Bijgestelde 
begroting

Begroting Meerjarenraming

x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lasten -34.714 -36.121 -35.633 -35.773 -35.852 -35.885

Baten 3.131 1.066 1.691 1.691 1.691 1.691

Totaal -31.583 -35.055 -33.942 -34.082 -34.161 -34.193

Bezuinigingen
• We kunnen extra inkomsten genereren door bij herstraten de voorzieningen van nutsbedrijven mee te 

nemen ad € 100.000 structureel vanaf 2014.
• De efficientieopdracht voor de RD4 in het pluspakket is een bezuiniging van € 100.000 jaarlijks vanaf 

2014.
• Het verminderen van de dienstverlening op de begraafplaatsen levert jaarlijks vanaf 2014 € 50.000 op.
• Door de civieltechnische kunstwerken van schoon/heel/veilig naar heel/veilig te brengen besparen we in 

2014 en 2015 € 40.000.
• Het verlagen van onze bijdrage aan het bedrijventerreinmanagement Parkstad Limburg betekent een be-

zuiniging van € 32.000 vanaf 2014.
• Het bezuinigen op de ongediertebestrijding (niet meer preventief maar ad hoc) betekent een bezuiniging 

van € 50.000 op jaarbasis vanaf 2014.
• Het toerekenen van straatreinigen aan de rioolheffing en huishoudelijk afval aan de afvalstoffenheffing 

betekent een jaarlijkse bezuiniging vanaf 2014 van € 525.000.
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Investeringen

Omschrijving Begroting Meerjarenraming

X € 1.000 2014 2015 2016 2017

Vervoermiddelen 606 498 141

Openbare verlichting 686 686 686 686

Verkeersregelsinstallaties 300 300 300 35

Bewegwijzering 25 25 25 25

Automatisering palen centrum 320

Openbare speelvoorzieningen 110 112 114 114

Onderhoud bergingen 1.066

Rioolrenovaties 8.113 8.113 8.113 8.113

Totaal 10.620 9.842 9.736 9.114
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Kernthema Veiligheid

Wat willen wij bereiken? 

Het doel van het kernthema Veiligheid is voldoen aan de constante vraag naar integrale veiligheid en handha-
ving o.a. op straat, bij scholen, in uitgaansgebieden, bedrijventerreinen, maar ook achter de voordeur (huiselijk 
geweld en kindermishandeling). Daarnaast investeren wij in de bouwkundige veiligheid, zoals handhaving en 
toezicht bij bouwwerken en de brandveiligheid. 
Wij vinden veiligheid, daaraan gekoppeld de handhaving en het toezicht op de wettelijke voorschriften, een 
basisvoorwaarde voor een stad in bloei als Heerlen. Een veilig gevoel voor bewoners, winkeliers en bezoekers 
zal een positieve bijdrage leveren aan het tegengaan van de krimp en het interessanter maken voor bedrijven 
en ondernemers om zich in Heerlen te vestigen. 

Onze strategische doelstelling 2011-2015 is ‘Veiligheid en leefbaarheid voor alle Heerlenaren, van alle leeftij-
den, in alle buurten in samenwerking met onze strategische partners en het borgen van behaalde resultaten’. 
Op basis van veiligheidsanalyses hebben we in de Kadernota Integrale Veiligheid 2011-2015 drie prioriteiten 
opgenomen.
• Veilige en leefbare buurten;
• Veilig opgroeien;
• Veilig centrum: winkelen en uitgaan.

Om de strategische doelstelling en de drie prioriteiten in 2014 te realiseren, geven wij in 2014 aandacht aan de 
thema’s zoals benoemd in het MBP, de kadernota Integrale Veiligheid 2011-2015 en het uitvoeringsprogram-
ma’s Bouw- en milieu (WABO) toezicht en handhaving. 

Ambities
Over 2013 heeft de gemeente Heerlen een toenemend positief veiligheidsbeeld. De bewoners zijn trots op 
Heerlen en hun veiligheidsgevoel is toegenomen. De politie signaleert dat Heerlen veiliger is geworden en dat 
het veiligheidsgevoel, zowel objectief als subjectief, is gestegen. Dit beeld en het veiligheidsgevoel worden 
geborgd in 2014 door alert te zijn op maatschappelijke ontwikkelingen en acuut te reageren op excessen. 
Om dit te realiseren wordt in 2014 integraal ingezet op veiligheid door de gemeentelijke opsporings- en 
handhavingsinstellingen in samenwerking met haar partners. 

De veiligheid en het veiligheidsgevoel van de burgers en bezoekers neemt toe. Uit statistische gegevens, o.a. 
AD monitor, en analyse van politiegegevens blijkt echter ook dat er objectief een toename van het aantal 
mishandelingen en bedreigingen is gesignaleerd. Om het veiligheidsgevoel van de burgers te verbeteren en 
deze strafbare feiten te bestrijden, wordt een plan van aanpak in samenwerking met de partners, Politie en OM 
gemaakt. Specifiek voor huiselijk geweld reserveren wij de incidentele € 75.000 die in de septembercirculaire 
staat gereserveerd voor ‘vrouwenopvang’. De overlast en criminele handelingen voortkomend uit het bede-
len, berovingen en diefstallen in georganiseerd verband, veroorzaakt door de MOE-Landers, Midden en Oost 
Europese inwoners tijdens hun verblijf in Nederland, worden aangepakt in samenwerking met de voornoemde 
partners. 

De aanpak van de georganiseerde criminaliteit wordt samen met de partners Politie en OM aangepakt. De geva-
ren voor de bewoners van een pand en voor omwonenden, zoals o.a. brandgevaar, elektrocutie en de onveilige 
bouwkundige constructie van woningen door de illegale hennepplantages worden bestreden. De impact van de 
georganiseerde criminaliteit voortkomend door o.a. hennepteelt, de mensenhandel en de toenemende invloed 
van motorclubs op het sociale leven, worden aangepakt. Speciale aandacht gaat uit naar de regulering van de 
activiteiten van de 1% motorclubs. 

Zowel de bestuurlijke als ambtelijke integriteit is onderwerp van gesprek binnen de organisatie. Het toepassen 
van de integriteitsregels en de ambtseed zijn instrumenten die ingezet worden. Alertheid en streng optreden bij 
gesignaleerde overtreding worden ook in 2014 toegepast.

Een jaarlijks terugkerend probleem van plots opkomende overlast gevende jeugdgroepen binnen een specifieke 
geografische leefomgeving worden in 2014 aangepakt. Door controle via signalering, informatie en het volgen 
van sociaal media, wordt voorkomen dat deze overlast gevende groeperingen groeien en hun doel kunnen be-
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reiken. De gestructureerde keten aanpak op persoons- en groepsniveau, moet leiden tot een betere afstemming 
tussen de partners en het voorkomen van overlast. Daarbij vindt op basis van de specifieke persoonsdossiers 
afstemming plaats van de preventieve, repressieve en curatieve maatregelen binnen de aanpak, die daarmee 
losgekoppeld wordt van de geografische locatie van de overlast. Ook worden sociale verbanden tussen veroor-
zakers van overlast benoemd en worden meegewogen bij de afweging van maatregelen. De aanpak zal in sa-
menwerking met de partners plaatsvinden. De informatievergaring en uitwisseling vinden op Parkstad Limburg 
en regio niveau plaats. Dit is mede noodzakelijk door de toenemende mobiliteit van de jeugd en jongeren, 
evenals de toenemende leeftijd van de overlast gevende groeperingen.

Om te voorkomen dat criminele jeugdbenden in Heerlen hun basis vinden, wordt in 2014 de top 100 van crimi-
nele en overlast veroorzakende jeugdigen gemonitord. Ketenaanpak door repressie, preventie en zorg worden 
ingezet om te voorkomen dat jeugdigen zich ontwikkelen binnen een crimineel milieu.

Binnen de veiligheidsaanpak worden de ontwikkelingen van de nationale politie gevolgd. Steeds meer wordt 
gekeken naar oplossingen die bestaan uit een combinatie van preventie, repressie en zorg. Deze inmiddels 
ingezette weg wordt in 2014 voortgezet. De systematiek, voortkomend uit de oude Hartslag aanpak, wordt 
voortgezet in de werkgroep Veiligheid en Zorg. Gezamenlijk met de benodigde partners wordt de problematiek 
geanalyseerd en vanuit elke noodzakelijke professie wordt gelijktijdig ingezet op een resultaat gerichte oplos-
sing.

Door de regionale beleidsmatige indeling van evenementen en de toepassing van het evenementen handha-
vingsbeleid wordt er extra aandacht besteed bij de voorbereiding van de evenementen evenals gedurende het 
evenement. Speciale aandacht gaat uit naar overlast, zoals geluid, vernieling, wildplassen en de controles van-
uit de Nieuwe Drank en Horeca Wet betreffende het verstrekken van alcoholhoudende drank beneden de leeftijd 
van 18 jaar.

Om de overlast van de veel plegers in de samenleving en de veiligheid van de Heerlense burgers te waarborgen 
gaan we door met de multiproblematiek aanpak vanuit de sociale wijkteams. De zwaardere en complexe casus-
sen worden opgepakt door het Veiligheidshuis. Onderzocht wordt of de Veiligheidshuizen Heerlen en Kerkrade 
samengevoegd worden, waardoor een effectievere en efficiëntere aanpak mogelijk is op Parkstad niveau. De 
huidige projecten van Nazorg ex gedetineerden en de BIJ procedure worden daarin regulier geborgd. Bij de 
samenvoeging van beide Veiligheidshuizen worden de specialiteiten gevoegd. Zodoende ontstaat een breed 
georiënteerd multifunctioneel inzetbaar Veiligheidshuis Parkstad, waarin de afzonderlijk deelnemende gemeen-
ten naast het basispakket ook specialisme kunnen inkopen. Uitgangspunt is om met minder personeel een beter 
resultaat te bereiken. Het gevolg van de samenvoeging is dat een bezuiniging gerealiseerd wordt.

De ontwikkelingen in de herstructureringsbuurten wordt nauwlettend gevolgd. Daar waar noodzakelijk worden 
instrumenten ingezet om de overlast en de criminaliteit te beteugelen. De samenwerking tussen de verschil-
lende actoren, gemeente, Politie, Woningstichtingen en Alcander leiden tot een nieuwe en gewenste opbouw 
van de wijken.

De kleine ergernissen, zoals hondenoverlast, vervuiling en vernieling worden systematisch aangepakt. Om de 
overlast van geparkeerde voertuigen te bestrijden wordt regulerend parkeerbeheer uitgevoerd. 

Door de aankoop van woningen door huisjesmelkers in reguliere woonwijken, neemt de overlast vanuit de ka-
merverhuur toe. Het woningtoewijzingsbeleid zal aangepast worden zodat sturing op het toewijzingsbeleid kan 
plaatsvinden.

Om de brand en constructieve veiligheid van kamerverhuurbedrijven, kinderdagverblijven en zorginstellingen te 
optimaliseren is dit in 2014 een bestuurlijke prioriteit. 

Beleidskaders 
• Algemene plaatselijke verordening (APV);
• Kadernota Integrale Veiligheid 2011-2015;
• Kadernota Programmatisch Handhaven;
• MBP leefomgeving;
• Wet tijdelijk huisverbod;
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• Milieuprogramma Toezicht en Handhaving Bedrijven (beleid 2014 e.v.);
• Programma toezicht en handhaving bouw- en ruimtelijke regelgeving (beleid 2014 e.v.);
• Bouwverordening;
• Nota Ruimtelijke kwaliteit;
• Bouwbesluit;
• Woningwet;
• Wet Ruimtelijke Ordening;
• Monumentenwet;
• Wet Milieubeheer;
• Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
• Regionaal beleidsplan Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2012-2015.

Wat gaan we daarvoor doen in 2014?

Om te kunnen beoordelen of we op het einde van deze MBP periode kwalitatief succesvol zijn, heeft de Raad de 
volgende ambities en indicatoren gedefinieerd:
• Een afname bij volwassenen van de subjectieve onveiligheidsgevoelens in de buurt;
• Een afname bij jongeren van de subjectieve onveiligheidsgevoelens in de buurt;
• Een afname van het aantal gerapporteerd slachtofferschap;
• Een afname van het aantal geregistreerde feiten en delicten.
Om dit uiteindelijk te realiseren gaan we in 2014 o.a. de onderstaande activiteiten uitvoeren.

Handhaving

Beleid en Bedrijfsvoering
In het uitwerkingsplan Kadernota Integrale Veiligheid 2014, worden de activiteiten voor 2014 van de 
afzonderlijke partners beschreven. In deze nota worden opgenomen het politiebeleidsplan, de uitwerking 
van de landelijke politie top 10, de lokale politiezorg 2014, het brandweerbeleidsplan evenals de specifieke 
beleidsplannen van de partners afgestemd op de politieke wensen. Hierdoor ontstaat een totaal beeld wat de 
gemeente Heerlen voor 2014 aan veiligheid geboden krijgt.
In 2014 volgen wij de ontwikkeling van de nationale politie. De basiseenheid Heerlen en de aan de stad Heerlen 
toegekende capaciteit wordt nauwlettend gevolgd en de realisatie van veiligheidsproducten wordt met de politie 
afgestemd. Regelmatig overleg met de chef basiseenheid vindt plaats. Extra gezamenlijke aandacht is er voor 
de ontwikkelingen binnen de wietteelt en de coffeeshops. 

De overlast veroorzaakt door jeugd en jongeren wordt projectmatig door diverse actoren opgepakt. De 
gemeente neemt hierin de regie. Naast het repressief optreden van politie en handhaving zal via jeugd en 
jongerenwerk invloed op het gedrag van de jeugdigen worden uitgeoefend. Daarnaast volgt afstemming 
van informatie en het volgen van jeugdgroepen via sociale media. Coördinatie van de diverse ingezette 
instrumenten moet leiden tot een betere en effectievere inzet van de instrumenten. De aanpak van jeugd en 
jongerenoverlast wordt maatwerk. Naast de repressieve inzet wordt waar nodig ingezet op preventie, curatie en 
zorg. De individuele inzet wordt opgeschaald naar aanpak binnen het gezin indien noodzakelijk. Hiermee wordt 
voorkomen dat criminele doorgroei binnen het gezin plaatsvindt.

Om zicht te krijgen en te houden en om te komen tot maatregelen die ongewenst gedrag stoppen of voorkomen 
wordt in samenwerking met de politie een top 100 van overlast gevende dan wel crimineel ingestelde jeugd en 
jongeren samengesteld. Deze groep van 100 wordt gemonitord en vanuit de ketenaanpak wordt sterk ingezet 
op de individuen binnen deze groep. Daarnaast wordt in 2014 de toenemende overlast gevende groep van 12 
minners inzichtelijk gemaakt. Deze relatief zeer jonge kinderen worden gesteund door de oudere jeugd, zowel 
fysiek als in aanzien, en lopen een reëel risico om de volgende stap richting crimineel gedrag te maken.

Naast de reguliere wettelijk voorgeschreven taken gaan we in 2014 specifieke aandacht besteden aan de 
regulering van de ‘Wietteelt’; de overlast en de gevaarzetting van de panden waar een illegale hennepplantage 
is gevestigd, de regulering van woningtoewijzingen, de vervuiling rondom de afvalclusters en de aanpak van 
overlast voortkomend uit het Horeca bezoek. Daarnaast wordt specifiek gekeken naar de leefomgeving zodat 
kleine ergernissen en de overlast jeugd en jongeren wordt gemonitord en aangepakt. Het voorkomen en 
bestrijding van mishandeling en bedreiging heeft in 2014 speciale aandacht vanuit de politie. 
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Flexteam
In het kader van de aanpak van de herstructureringsbuurten Hoensbroek, Passart, Vrieheide en MSP, wordt in 
2014 de veiligheidsaanpak in deze buurten uitgevoerd. Extra inzet vanuit bureau Handhaving, het Flexteam, De 
aanpak Illegale Hennepplantages en het Veiligheidshuis zorgen voor integrale afstemming van de aanpak bin-
nen de herstructureringswijken.

Vanuit het Flexteam worden vergunningsaanvragen gecheckt. Bij twijfel wordt gebruik gemaakt van het RIEC 
om informatie te verkrijgen in het kader van de BIBOB procedure. Hierdoor wordt de infiltratie van onderwereld 
in de bovenwereld voorkomen. Het tegengaan van witwaspraktijken en het investeren van crimineel vermogen 
wordt hierdoor beperkt.

Bouw & Milieu Handhaving
Op het gebied van Bouw en Milieu handhaving worden de wettelijke verplichte werkzaamheden op noodzakelijk 
niveau uitgevoerd. De werkzaamheden die behoren tot de bestuurlijke prioriteiten zijn hennep, brand- en con-
structieve veiligheid kamerverhuurbedrijven, kinderdagverblijven, brandveiligheid zorginstellingen, de opleve-
ring van 10 grote evenementen en de integrale horeca en evenementencontroles voor wat betreft veiligheid. 
In 2014 is de Regionale Uitvoeringsdienst operationeel waardoor basistaken op regionaal niveau uitgevoerd 
worden. Secundaire taken die in 2014 uitgevoerd gaan worden zijn implementeren verbeterplan kwaliteitscrite-
ria VTH-taken, privatisering BWT, kostendekkend leges implementeren. 

Bureau handhaving
De overlastbestrijding, asociaal gedrag, misbruik van openbare ruimte evenals de aanpak van kleine ergernis-
sen wordt projectmatig aangepakt. Gerichte aanpak op overlast draagt bij aan een positieve beïnvloeding van 
het subjectieve veiligheidsgevoel. Door verbaliserend op te treden tegen parkeeroverlast, vervuiling en ver-
nieling evenals “hufter” gedrag wordt de objectieve veiligheid gewaarborgd. Regulerend parkeerbeheer en de 
toepassing van de wegsleepregeling zorgen ervoor dat Heerlen een aantrekkelijke winkelstad blijft.

In het kader van de veiligheid van de Heerlense burger en de bezoekers van de stad zal de meldkamer van 
bureau Handhaving 7 x 24 uur bereikbaar zijn. De meldkamer van het bureau Handhaving is ingericht voor 
cameratoezicht Openbare Orde en voor Cameratoezicht Bedrijventerreinen. Het cameratoezicht Openbare Orde 
houdt toezicht op de specifieke gebieden waaronder Heerlen Centrum, Heerlerheide en Hoensbroek. Daarnaast 
worden mobiele camera’s ingezet bij hotspots die voldoen aan de vooraf gestelde criteria. Het cameratoezicht 
bedrijventerreinen, momenteel Heerlen De Beitel, De Koumen en Nuth, kan verder uitgebreid worden, tegen 
financiële vergoeding met regionale gebieden in de regio Parkstad Limburg, o.a. Kerkrade.

Horeca Evenementen Handhaving
In het kader van verscherpt toezicht op de alcoholverstrekking aan minderjarigen zal een verscherpt toezicht op 
de nieuwe gemeentelijke bevoegdheden van de nieuwe Drank en Horeca Wet plaatsvinden. Handhaving vindt 
plaats door toepassing van de horeca sanctie- en evenementensanctiebeleid door het Horeca en Evenementen 
Handhavingsteam, HEH.  
 
Politie
Met de politie worden afspraken gemaakt met betrekking tot de uitvoering. Naast de landelijke top tien wordt in 
overleg met de politie maatwerk producten besproken ten behoeve van de Heerlense samenleving. Onderlinge 
afstemming en het gezamenlijk volgen van maatschappelijke ontwikkelingen zorgen voor optimale inzet van de 
politie ten behoeve van een veilig Heerlen. 
De capaciteit van de basiseenheid Heerlen zal worden ingezet ten behoeve van de veiligheid van de Heerlense 
burgers. Maatwerk volgt uit de regelmatige afstemming van bestuur, ambtenaren en politie. De signalerende 
functie, gecombineerd met het volgen en monitoren van de maatschappelijke ontwikkelingen leidt tot afge-
stemde producten ten behoeve van de Gemeente Heerlen. Naast de reguliere inzet zullen ook specialistische 
eenheden worden ingezet zoals het DOEN team en de specialisten bij de aanpak illegale hennepplantages.

De overlast vanuit de Horeca en het beteugelen van de overlast gerelateerd aan het Horeca bezoek worden 
integraal aangepakt op strafrechtelijk en bestuursrechtelijk niveau. Extra aandacht is er voor de overlast vanuit 
de droge Horeca. Het terugdringen van het aantal mishandelingen en bedreigingen die vaak Horeca gerelateerd 
zijn worden door de gemeente in samenwerking met de Politie opgepakt. De Horeca overlast wordt conform het 
besluit Verlenging Openingstijden gemonitord.
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De drugshandel en overlast vanuit woningen wordt integraal aangepakt door het Flexteam in samenwerking 
met haar partners, o.a. de Politie, het OM en de Woningstichtingen.

Beleidskaders:
• Algemene plaatselijke verordening (APV);
• Kadernota Integrale Veiligheid 2011-2015;
• Uitwerkingsplan Kadernota Integrale Veiligheid 2014;
• Kadernota Programmatisch Handhaven;
• MBP leefomgeving;
• Milieuprogramma Toezicht en Handhaving Bedrijven (beleid 2014 e.v.);
• Programma toezicht en handhaving bouw- en ruimtelijke regelgeving (beleid 2014 e.v.);
• Parkeerverordening & Wegsleepverordening
• Bouwverordening;
• Nota Ruimtelijke kwaliteit;
• Bouwbesluit;
• Woningwet;
• Wet Ruimtelijke Ordening;
• Monumentenwet;
• Wet Milieubeheer;
• Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
• Opiumwet;
• Gemeentewet;
• Wet BIBOB;
• Drank- en Horecawet;
• RIEC-convenant.

Veiligheid Leefomgeving 

Beleid en Bedrijfsvoering
Om de overvallen en de berovingen te bestrijden wordt in 2014 de Overvallen App. gebruikt. Daarnaast wordt 
aandacht besteed aan inbraakpreventie en vindt regionale samenwerking plaats betreffende de preventie op 
overvallen. Heerlen neemt in 2014 deel aan het project Slim Samen Toezien om via die systematiek binnen het 
cameragebied van Heerlen Centrum het aantal overvallen en berovingen terug te dringen.

Vanuit de ketenaanpak Cannabis worden meer criminele netwerken in kaart gebracht. De regulering van de 
Wietteelt wordt bestudeerd en voorgesteld om dit vanuit de overheid te laten plaatsvinden.

In 2014 wordt het uitweringsplan Kadernota 2015 geschreven. Dit plan omvat de inzet van het politiebeleids-
plan, de landelijke politie top 10, de lokale politiezorg 2015, het brandweerbeleidsplan evenals de specifieke 
beleidsplannen van de partners afgestemd op de politieke wensen

Flexteam
De georganiseerde criminaliteit, o.a. mensenhandel bestaande uit seksuele uitbuiting en arbeidsuitbuiting, 
georganiseerde hennepteelt en de aanpak strafbare feiten gepleegd door georganiseerde MOE-Landers worden 
samen met de partners Politie en het Openbaar Ministerie aangepakt. 

Veiligheidshuis Parkstad
Om de overlast van de veelplegers en notoire overlastveroorzakers in de samenleving te beheersen, en de 
veiligheid van de Heerlense burgers zoveel als mogelijk te waarborgen gaan wij door met de multiproblematiek 
aanpak vanuit de sociale wijkteams. De zwaardere en complexe casussen worden voor zover hiervoor capaciteit 
is opgepakt door het Veiligheidshuis. Het rijksgeld voor nazorg aan ex-gedetineerden stopt met ingang van 1 
januari 2014. Dat betekent dat daarmee ook een Coördinator Nazorg verdwijnt. De ex-gedetineerden met zwa-
re problematiek en de cases die voortkomen uit de aanpak Bestuurlijke Informatievoorziening Justitiabelen (te-
rugkeer plegers zware gewelds- en/of zedendelicten, en TBS-ers) worden vanaf 2014 regulier geborgd binnen 
de Integrale Aanpak (IA) van het Veiligheidshuis. De capaciteit voor de IA blijft daarbij echter ongewijzigd wat 
betekent dat dit ten koste gaat van de niet-nazorg casussen binnen de IA. De aanpak van huiselijk geweld blijft 
onverminderd gecontinueerd. Een snelle en effectieve reactie op politie mutaties door inzet van hulpverlening 
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op maat voorkomt verdere ernstige escalaties en is in die zin voor alle doelgroepen een preventieve maatregel. 
De uitvoering van de Wet op de Tijdelijke Huisverboden wordt in nauwe samenwerking met maatschappelijk 
werk en Bureau Jeugdzorg uitgevoerd. Onderzocht wordt of de Veiligheidshuizen Heerlen en Kerkrade samen-
gevoegd worden, waardoor een uniformere en daardoor efficiëntere aanpak mogelijk is op Parkstad niveau. 
Door de samenvoeging van beide veiligheidshuizen ontstaat een breed georiënteerd multifunctioneel inzetbaar 
Veiligheidshuis Parkstad, waarin de afzonderlijk deelnemende gemeenten naast het basispakket ook specialisme 
of extra inzet kunnen inkopen. Het gevolg van de samenvoeging en het daardoor ook naar rato inwoneraantal 
gaan bijdragen door de deelnemende Parkstadgemeenten is dat Heerlen hierdoor iets minder zal gaan betalen 
aan het basispakket van het nieuwe veiligheidshuis (de extra inkoop, bijvoorbeeld in relatie tot lopende en/of 
toekomstige stadsontwikkelingsprojecten, valt hier buiten).

Evenementen
Om Heerlen als een aantrekkelijke culturele stad aan te bieden binnen Parkstad, worden er veelvuldig evene-
menten georganiseerd. Om de veiligheid van de bezoekers tijdens de evenementen te garanderen wordt vooraf 
aan de evenementen met de veiligheidspartners, o.a. Politie, Brandweer en GGD, overlegd en worden gekregen 
adviezen verwoord naar de vergunningsvoorwaarden. Inherent aan de evenementen is het gebruik van alcohol. 
In 2014 zal strikt toegezien worden op het alcoholgebruik beneden de 18 jaar en worden de controles op de 
geluidsoverlast geïntensiveerd.

Regionale Crisis Aanpak
In het kader van de rampen en crisisorganisatie zal in 2014 een verdere professionalisering m.b.t. de regionali-
sering plaatsvinden. Verdeelde gemeentelijke taken worden ondergebracht binnen de Veiligheidsregio.

In 2014 wordt gestart met de opzet van een Regionaal Crisisplan, beleidsplan en een grensoverschrijdend risi-
coprofiel. In het kader van de rampenbestrijding zal het Bluswaterbeleid worden aangepast. Door Heerlen wordt 
geparticipeerd in de regionale crisisorganisatie.

Beleidskaders:
• Algemene plaatselijke verordening (APV);
• Kadernota Integrale Veiligheid 2011-2015;
• MBP leefomgeving;
• Wet tijdelijk huisverbod;
• Regionaal beleidsplan Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2012-2015;
• Opiumwet 1928.

Wat gaat het kosten? 

Veiligheid      

Rekening Bijgestelde 
begroting

Begroting Meerjarenraming

x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lasten -16.777 -15.841 -15.151 -15.100 -14.857 -14.839

Baten 2.523 1.971 1.761 1.599 1.350 1.350

Totaal -14.254 -13.870 -13.391 -13.501 -13.506 -13.489

Bezuinigingen
• Door de inzet van baten en budgetten van de inhuur van personeel en materiele kosten op het gebied van 

veiligheid leefomgeving besparen wij vanaf 2014 € 14.500.
• Door de inzet van baten en budgetten van de inhuur van personeel en materiele kosten op het gebied 

handhaving besparen wij vanaf 2014 € 38.500.
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Investeringen

Omschrijving Begroting Meerjarenraming

X € 1.000 2014 2015 2016 2017

Voertuigen 97 143 25

Hardware 40

Mobiele camera’s 110

Parkeerapparatuur 65

Software bonnetjes 25

Totaal 137 343 25 0
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Kernthema Mobiliteit & Parkeren

Wat willen wij bereiken? 

‘Bereikbaarheid voor een toegankelijke stad en buurt’

Bij het kernthema ‘Mobiliteit & Parkeren’ gaat het om de bereikbaarheid van buurt en stad. In de komende 
jaren werken wij verder met het verbeteren van de (Eu-)regionale bereikbaarheid via weg en spoor van en 
naar Heerlen. Belangrijke projecten hierbij zijn de IC-verbinding Eindhoven-Heerlen-Aken, de Avantislijn, de 
Binnen- en Buitenring, de (grensoverschrijdende) OV-concessie in 2016 en de verbindingen met Sittard-Geleen 
en Maastricht. Het gaat dan nadrukkelijk om het gehele traject vanaf de eigen voordeur tot en met de parkeer-
plaats op de eindbestemming.

‘Een verkeersveilige stad en buurt’

Tegen de achtergrond van het beleidskader en de demografische, maatschappelijke en technologische ontwik-
kelingen zal ook de gemeente Heerlen werken aan een betere verkeersveiligheid. 

Daarbij zal de missie van de gemeente Heerlen aansluiten bij de missie van het ROVL, die verwoord is in het in 
november 2010 gepresenteerde document ‘ROVL 2025’. Op den duur geen ernstige verkeersslachtoffers meer. 
Een gezamenlijke missie. Bedrijven, organisaties, maar ook individuele burgers die samen werken aan een 
verkeersveiligere samenleving. De gemeente Heerlen wil graag haar rol hierin nemen en zal de komende jaren 
actief met het ROVL en anderen zich hiervoor gaan inzetten. Onze missie is dan ook: Ook Heerlen maakt van de 
nul een punt!

De gemeente Heerlen kiest er wel voor een realistische doelstelling te koppelen aan deze missie. Het is niet te 
verwachten dat gedurende de ‘looptijd’ van deze verkeersveiligheidsnota de missie namelijk al behaald wordt.

Beleidskaders  
•  Verkeersveiligheid nota (1995);
•  Regionaal Verkeer en Vervoersplan (2007);
• Actieplan Fiets (2009);
•  Parkeernota (2010).

Wat gaan we daarvoor doen in 2014 ?

Om te kunnen beoordelen of we op het einde van deze MBP periode kwalitatief succesvol zijn, heeft de Raad de 
volgende ambities en indicatoren gedefinieerd:
• Een hoger percentage burgers dat tevreden is over de bereikbaarheid van Heerlen-Centrum per auto;
• Een hoger percentage burgers dat tevreden is over de bereikbaarheid van Heerlen-Centrum per openbaar 

vervoer;
• Een hoger percentage burgers dat tevreden is over de bereikbaarheid van Heerlen-Centrum per (brom)

fiets;
• Een hoger percentage burgers dat tevreden is over de bereikbaarheid van Heerlen-Centrum te voet;
• Een evenwichtige verdeling over de parkeerterreinen en fietsparkeerplaatsen zodat hun bezettingsgraden 

tussen 50% en 80% gelegen zijn.
Om de bovenstaande ambities uiteindelijk te realiseren zullen in 2014 o.a. de onderstaande activiteiten uitge-
voerd worden.

Bereikbaarheid per fiets
Wij bereiden samen met Aachen en Herzogenrath de snelfietsroute Heerlen- Aachen voor. Daartoe worden door 
Aken de plannen ontworpen en voorbereid.
Wij ronden de aanleg van het fietspad Zeswegen af, inclusief de aansluiting op het Maankwartier en leggen in 
het kader van de herstructurering van MSP de MSP Allee verder aan.
Voor de fietsparkeerproblematiek rondom Schunck* en in lijn met het fietsbeleidsplan gaan wij fietsklemmen 
plaatsen voor incidenteel € 20.000.
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Verkeersveiligheid
Op basis van de nota Verkeersveiligheid zullen wij een uitvoeringsprogramma aan u als Raad aanbieden met 
de, in de komende jaren te realiseren actiepunten. Om ondanks het wegvallen van de gelden van de netwerk-
analyse voldoende middelen te hebben voor onderzoek, monitoring en advisering op het gebied van verkeer en 
parkeren wordt vanaf 2014 € 150.000 vrijgemaakt.

Bereikbaarheid per openbaar vervoer 
Wij blijven ons inzetten voor het realiseren van een volwaardige IC-verbinding tussen Eindhoven en Aken. 
Daartoe onderhandelen we met de betrokkene partijen in Nederland en Duitsland. Het realiseren van de 
Avantislijn heeft een lagere prioriteit gekregen.

Bereikbaarheid per auto
In 2014 zal verder gewerkt worden aan de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg. Concreet zal worden 
gewerkt aan de voorbereiding van het Noordelijke deel van de ring bij de Randweg in Hoensbroek en aan de 
aanpassing van de turbo rotonde bij Avantis. Hierbij vervult de gemeente Heerlen een controlerende, advi-
serende en ondersteunende rol. De omvang van dit grootse regionale infraproject vereist dat er zonder meer 
moet worden voorzien in een zo optimaal mogelijke verkeersgeleiding tijdens de uitvoeringsjaren. Verder wor-
den verschillende wegen heringericht naar aanleiding van asfaltonderhoud en rioolwerkzaamheden.

Parkeren
Op basis van de evaluatie van de proef zullen we de pilot met de Blauwe Zone in Schaesbergerveld verlengen. 
We bereiden een aangepaste nota parkeerbeleid voor, waarin we de ervaringen van deze pilot zullen verwerken. 
Punt van aandacht vormt het tot stand brengen van een overzichtelijke ordening van de verschillende parkeer-
regimes in de stad.

Wat gaat het kosten? 

Mobiliteit & Parkeren      

Rekening Bijgestelde 
begroting

Begroting Meerjarenraming

x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lasten -3.818 -1.528 -1.597 -1.586 -1.584 -1.581

Baten 62 57 42 42 42 42

Totaal -3.756 -1.470 -1.555 -1.544 -1.541 -1.539

Bezuinigingen
• Door minder structureel onderhoud te plegen aan de Verkeersregel Installaties bezuinigen we vanaf 2014 
 € 25.000 op jaarbasis.
• Door de verkeersbesluiten niet meer op ad hoc basis uit te voeren besparen we vanaf 2015 € 50.000 op 

jaarbasis.
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3.4 Ruimtelijke Ontwikkeling

Portefeuillehouders: F.W.J. Gillissen en B. Braeken
Directeur:  C.L.A.F.M. Bruls

Inleiding 

‘Het creëren van een aantrekkelijke stad met een eigen karakter’

In het programma ruimtelijke ontwikkeling stimuleren en, waar mogelijk, realiseren wij de totstandkoming 
van de ruimtelijke randvoorwaarden voor het functioneren van de stad. En dus voor haar bewoners, werkers 
en bezoekers. Onze centrale doelstelling is: ‘het creëren van een aantrekkelijke stad met een eigen karakter’. 
Hiermee willen we benadrukken dat wij een duurzame (bestendige) stad willen creëren waar onze burgers en 
bezoekers zich thuis voelen, omdat zij zich in onze stad en onze buurten herkennen en zich er willen en kunnen 
ontplooien. Zij bevolken immers de stad met zijn gebouwen, pleinen en openbare gelegenheden en zij zorgen 
ervoor dat de stad en de buurten ‘leven’.

Wat gaat het programma kosten? 

Rekening Bijgestelde 
begroting

Begroting Meerjarenraming

x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lasten -38.618 -23.208 -23.823 -22.125 -20.198 -19.649

Baten 21.401 6.494 7.360 6.545 3.571 3.505

Geraamde totaal saldo van 
baten en lasten

-17.217 -16.714 -16.464 -15.580 -16.627 -16.144

Toevoeging reserves -3.170 -48 -145 -145 -145 -145

Onttrekking reserves 5.317 2.592 1.673 182 182 163

Geraamde resultaat -15.069 -14.170 -14.936 -15.543 -16.591 -16.126

Specificatie kernthema’s (saldo)      

Rekening Bijgestelde 
begroting

Begroting Meerjarenraming

x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Duurzaamheid & Milieu -1.837 -1.933 -1.884 -1.917 -1.860 -1.856

Fysieke leefomgeving -15.380 -14.781 -14.579 -13.663 -14.767 -14.288

Bestemming 2.147 2.545 1.528 37 37 18

Totaal -15.069 -14.170 -14.936 -15.543 -16.591 -16.126

Risico’s*
• Claims van derden (juridische procedures);
• Projectenportefeuille (in relatie tot de beschikbare budgetten);
• Woonwagenstandplaatsen (in eigen beheer en onderhoud);
• Verbonden Partijen (begrotingsresultaten);
• Bodemsanering (bodemvervuiling).
* voor toelichting zie paragraaf 4.2 Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.
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Kernthema Duurzaamheid & Milieu

Wat willen wij bereiken? 

‘Een aantrekkelijke stad met een eigen karakter’ 

Voor het kernthema Duurzaamheid & Milieu gaan wij samen met onze maatschappelijke partners het gebruik 
van duurzame energie stimuleren en het verbruik van energie beperken. Wij zullen onze herstructureringsop-
gave op een duurzame wijze vorm gaan geven en richten ons op de uitvoeringsprogramma’s ‘geluid’, ‘lucht’, 
‘energie’ en ‘groen en klimaat’. Ook zullen we zelf het goede voorbeeld geven. De nieuwe ambtelijke huisvesting 
zal duurzaam zijn en wij nemen maatregelen om de bestaande gemeentelijke huisvesting en openbare verlich-
ting energiezuiniger te maken. Om dit tot een succes te maken moet er binnen onze organisatie een transitie 
plaatsvinden waarbij we bij alles wat we doen, nadenken of het duurzaam is (d.w.z. in enge zin: bestendig/lang 
meegaand en in brede zin: een strategie of productiemethode die de natuurlijke hulpbronnen of grondstoffen 
niet uitput).

Beleidskaders  
• Vigerend rijks-, provinciaal en regionaal beleid op het gebied van groen, water, toerisme en recreatie;
• Structuurvisie Parkstad Limburg;
• Herstructureringsvisie;
• Integrale Bekenvisie;
• Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR);
• Klimaatbeleidsplan 2010-2020;
• Leefomgevingsplannen;
• Bomenbeleidsplan;
• Bodembeleidsplan.

Wat gaan we daarvoor doen in 2014 ?

Om te kunnen beoordelen of we op het einde van deze MBP periode kwalitatief succesvol zijn, heeft de Raad de 
volgende ambities en indicatoren gedefinieerd:
• Een hoger percentage van bewoners dat de afgelopen 12 maanden de natuurgebieden en stadsparken in 

Heerlen bezocht heeft en een hoger percentage dat hierover tevreden is.
Om dit uiteindelijk te realiseren gaan we in 2014 o.a. de onderstaande activiteiten uitvoeren.

Duurzaamheidsinitiatieven/Stimulering energiebesparing
We gaan meerdere wijken stimuleren om collectief duurzaamheidsmaatregelen in te kopen, dit in navolging van 
de wijk Douve Weien. De gemeente zal hierin voornamelijk faciliteren in kennis en kunde. Dit met als doel om 
de burgers bewust te maken dat er geld bespaard kan worden op de energielasten.
De activiteiten van de duurzaamheidswinkel zullen nauwlettend gevolgd en ondersteund worden om dit tot een 
succes te maken.
Vanuit de duurzaamheidswinkel zullen de energieteams de wijken in trekken om laagdrempelige energiead-
viezen te geven en eenvoudige energiebesparende maatregelen aan te brengen bij burgers. De herstructure-
ringswijken Vrieheide en MSP zijn de eerste wijken waarin de energieteams aan de slag gaan. Om dit mogelijk 
te maken reserveren wij in 2014 en 2015 jaarlijks € 50.000. Ook qua middelen zal gekeken worden om een 
koppeling te maken met de herstructureringsmiddelen van beide wijken.
Indien de Europese subsidieaanvraag van het IEE-COMPLETE project gehonoreerd wordt, zullen er initiatieven 
ontplooid worden om een energiecorporatie op te zetten in Heerlen.
We gaan een ‘Roadmap’ opstellen, samen met de club 20 voor 20. Hierin zal nauw samengewerkt worden tus-
sen de gemeente, de Open Universiteit en de Zuyd Hogeschool. Deze Roadmap is een routekaart waarin we 
voor lange, middellange en korte termijn aangeven wat de stad aan maatregelen en middelen nodig heeft om 
de 20% C02 reductie in 2020 te behalen. Hierin zal o.a. gekeken worden naar de ontwikkeling van het mijnwa-
ter, dat een belangrijke rol gaat spelen in de bebouwde omgeving.
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Uitvoering Actieplan Luchtkwaliteit en Actieplan Geluid 
Indien de pilot Binnenstadservice Heerlen in 2013 succesvol is, zal ze worden voortgezet in 2014, met onder-
steuning door middel van een subsidie.
We blijven eventueel elektrisch rijden stimuleren (E-bikes, carsharing etc.), o.a. door promotie via de duur-
zaamheidswinkel, subsidieaanvragen bij aanleg fietsoplaadpunten voor MKB en promoten van E-bikes onder 
medewerkers van grote bedrijven. Tevens willen we bewustwording verder promoten d.m.v. enquête naar 
gebruik van in 2011 gesubsidieerde E-bikes.

Om geluidhinder te verminderen wordt geluid reducerend wegdek toegepast waar dat past in het onderhouds-
programma wegen, 30 km/u wegen toegewezen (al dan niet na aanpassing van de wegcategorisering) of een 
geluidsisolatievoorziening aan woningen getroffen indien daarvoor budget van rijkswege of subsidie ingevolge 
de saneringsregeling verkeerslawaai beschikbaar is. Dit is geregeld in het geactualiseerde actieplan geluid 
(vastgesteld op 10 september 2013).
We gaan het actieplan luchtkwaliteit actualiseren. In het kader van het Nationale Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit is er derogatie (uitstel) verkregen voor de regels op het gebied van luchtkwaliteit (stikstofdi-
oxide). Dat betekent dat in 2013 de luchtkwaliteit in Heerlen moet voldoen aan de Europese grenswaarden 
(in plaats van 2011). Op basis van het prognosemodel 2013 en de monitoringstool 2014 wordt duidelijk of er 
aanvullingen op het huidige pakket aan maatregelen nodig zijn.

Actualisatie bodembeleidsplan
Om ons bodemgebruik, met name dat van de ondergrond, duurzaam te kunnen inrichten zal ons bodembeleid 
geactualiseerd worden. Met de actualisatie wordt tevens vorm gegeven aan de verbreding van ons bodembeleid 
door samenhang met het energie- en waterbeleid en het beleid voor de ondergrond.

Wat gaat het kosten? 

Duurzaamheid & Milieu      

Rekening Bijgestelde 
begroting

Begroting Meerjarenraming

x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lasten -3.511 -2.638 -2.346 -2.379 -2.321 -2.317

Baten 1.674 705 461 461 461 461

Totaal -1.837 -1.933 -1.884 -1.917 -1.860 -1.856
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Kernthema Fysieke Leefomgeving

Wat willen wij bereiken? 

“Een aantrekkelijke stad met een eigen karakter door de binnenstad levendiger en leefbaarder te maken en de 
leefbaarheid in woongebieden/ buurten te vergroten”. 

Wij denken dat de binnenstad nog leefbaarder wordt wanneer we in staat zijn kwalitatieve hoogwaardige open-
bare ruimten te creëren met gezichtsbepalende objecten en monumenten. Hierbij is het van belang dat er een 
compleet en divers hoog stedelijk voorzieningenniveau aanwezig is. Het spreekt voor zich dat rand voorwaarde-
lijk het veiligheidsniveau en de bereikbaarheid op peil zijn en blijven.

Wanneer we in staat zijn de komende jaren de eigenheid in de buurten te beschermen dan zal dat een posi-
tief effect hebben op het identiteitsgevoel en de betrokkenheid van onze burgers. Het is van belang om zoveel 
mogelijk bestaande herkenningspunten en aansprekende architectuur in stand te houden en te koesteren. De 
basisvoorzieningen in de buurt moeten we behouden en mogelijk zelfs verbeteren, goed afgestemd op de vraag 
die er is. Zoveel mogelijk mensen zullen zich thuis voelen wanneer het ons lukt om gedifferentieerde, kwalita-
tieve woon- en leefmilieus te creëren.

Hetzelfde geldt op een hoger schaalniveau voor de stad als geheel. We creëren duurzame woon- en leefmilieus 
door de herkenbaarheid van de structuren en de bestaande verbindingen te vergroten, groen aan te leggen en 
het zichtbaar maken van onze rijke en afwisselende monumentale geschiedenis.
Groen maakt de binnenstad aantrekkelijker en bestrijdt in de zomer de opwarming van binnensteden en vangt 
fijn stof af.

Beleidskaders 
• Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 (concept);
• Structuurvisie Parkstad Limburg;
• Structuurvisie Heerlen (concept);
• Woonstrategie Parkstad;
• Structuurvisiebesluit Wonen en Retail (Parkstadraad);
• Regioprogrammering, vast te stellen december 2013 (Parkstadraad);
• Herstructureringsvisie Parkstad Limburg, vastgesteld in december 2009 (Parkstadraad);
• Stadsvisie Heerlen 2040;
• Integrale Centrum Visie, vastgesteld december 2005;
• Transformatieplan en –fonds, vastgesteld in juli 2010 (Parkstadraad);
• Masterplan Vrieheide (concept);
• Masterplan Heerlerbaan (concept);
• Wijkactieplan (WAP) MSP geactualiseerd (concept);
• Masterplan Hoensbroek 2009-2025, vastgesteld in september 2009.

Wat gaan we daarvoor doen in 2014 ?

Om te kunnen beoordelen of we op het einde van deze MBP periode kwalitatief succesvol zijn, heeft de Raad de 
volgende ambities en indicatoren gedefinieerd:
• Een toename van het aantal passanten Heerlen-centrum Woensdagmiddag;
• Een toename van het aantal passanten Heerlen-centrum Vrijdagmiddag;
• Een toename van het aantal passanten Heerlen-centrum Zaterdagmiddag;
• Een grotere waardering over het centrum van Heerlen door bewoners(rapportcijfer);
• De algemene kwaliteit woonomgeving verhogen; 
• De sociale cohesie verhogen;
• Migratiesaldo, een hoger aantal mensen dat naar Heerlen verhuist minus aantal mensen die wegtrekken;
• De gemiddelde WOZ waarde van een woning blijft stabiel.
Om dit uiteindelijk te realiseren gaan we in 2014 o.a. de onderstaande activiteiten uitvoeren.
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Groenbeleidsplan
Corio Glana, Stadsmoeras Hoensbroek en stadslandbouw in MSP zijn de groenprojecten die zullen wor-
den afgerond. Door het uitvoeren van renatureringswerkzaamheden aan de Caumerbeek zal het stadspark 
Caumerbeekdal verder vorm krijgen. 
Door de krimp komen er groene ruimtes vrij in het herstructureringsgebied Hoensbroek en Heerlen Noord. Er 
zal bekeken worden of deze al of niet een tijdelijke nieuwe invulling kunnen krijgen. Het gaat om de ruimtes 
van Aldenhofterrein, de vrijgekomen sportvelden, en buurtparkje Meezenhof.
Wij bereiden de realisatie van de groene verbindingen Mijnspoor Hoensbroek, MSP Allee, Groenspoor en 
Litscherveld voor. 
Initiatieven voor behoud en verdere stimulering van biodiversiteit in de stad zullen verder uitgewerkt en gerea-
liseerd worden. 

Planologisch kader
Wij willen in 2014 de structuurvisie vaststellen. Daartoe zullen wij het concept in de eerste maanden van het 
jaar voor inspraak vrijgeven. Na verwerking van alle reacties zullen we de visie na de zomer aan u als Raad 
aanbieden ter vaststelling. 
Voor centrum van Heerlerbaan bereiden we ook een planologische visie voor. Over het concept van deze visie 
zal intensief overleg worden gevoerd met de verschillende belanghebbende partijen. We streven ernaar om in 
de loop van het begrotingsjaar tot een definitieve visie te komen. Deze kunnen we dan in het najaar aan u als 
Raad ter vaststelling aanbieden.
 
Volkshuisvesting
Vanwege het voortschrijdend inzicht in de ontwikkeling van de demografische transitie en de voortdurende mis 
match tussen vraag en aanbod op de woningmarkt (kwantitatief en kwalitatief), is de woningprogrammering 
Parkstad Limburg ten aanzien van sloop, nieuwbouw én renovatie in 2013 grondig geactualiseerd. Ten gevolge 
hiervan zullen in 2014 fricties moeten worden opgelost die zijn ontstaan vanwege verschillen van inzicht tussen 
overheden en marktpartijen inzake publiekrecht (verordening, structuurvisiebesluit) en privaatrecht (contracten 
en overeenkomsten). Daarnaast zullen met de corporaties in regionaal verband afspraken worden gemaakt over 
de uitvoering van de programmering, tegen de achtergrond van de gevolgen van het kabinetsbeleid ten aanzien 
van corporaties. De geactualiseerde woningbouwprogrammering vormt in 2014 input voor de visie op wonen in 
Zuid-Limburg welke door de provincie zal worden geïntegreerd in het POL2014. Insteek is dat deze geactuali-
seerde programmering (samen met de programmering in de subregio’s Maastricht & Mergelland en Westelijke 
Mijnstreek) de status krijgt van een woningbouwprogrammering op Zuid-Limburgse schaal en dat deze het 
leidend kader wordt voor toekomstige woningvoorraadontwikkelingen in heel Zuid-Limburg.

Bestemmingsplannen
In 2014 zal verdere uitvoering worden gegeven aan de wettelijke taak om de op ons grondgebied vigerende 
bestemmingsplannen te actualiseren. Om dit te realiseren wordt een eenmalig impulsbedrag van € 170.000 
beschikbaar gesteld in 2014. Deze bestemmingsplannen zijn gericht op zowel het beheer als de verbetering van 
de ruimtelijke ordening in Heerlen. 

In 2014 zullen de volgende actualisaties van vigerende bestemmingsplannen in procedure zijn:
1.  Heerlerheide-Zuid
2.  Heerlen-Zuid
3.  Crama/Husken/de Vrank
4.  Kissel/Voskuilenweg
5.  GMS
6.  Beitel en Omgeving
7.  Geleendal Eijckholt
8.  Zeswegen nieuw Husken
9.  Cityplan Heerlen

Daarnaast worden ontwikkelingsinitiatieven planologisch begeleid door het aanpassen van bestemmingsplan-
nen. Hierbij gaat het om de volgende plannen:
1. Carbon6
2. Park Aldenhof
3. Brede Maatschappelijke Voorziening MSP 
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4. Nicolaas Beetsstraat - Vossenpark
5. Overbroek
6. Sportpark Kaldeborn
7. Lidl Hoensbroek
8. Bouwplan St. Franciscusweg
9. Uitbreiding Starwash
10. Noordknoop Hoensbroek

Monumenten en archeologie
Naar aanleiding van de in 2013 vastgestelde gemeentelijke monumentenlijst wordt de haalbaarheid van een 
subsidieverordening Monumentenbeheer onderzocht.
In 2013 is de Archeologische verwachtings- en beleidskaart Heerlen en de daarbij horende Ondergrenzen 
archeologische onderzoekplicht geactualiseerd en vastgesteld. Deze instrumenten vormen de basis voor het 
opstellen van het gemeentelijk archeologiebeleid dat in 2014 ter vaststelling aan u als Raad wordt aangeboden.
Voor zowel Monumentenzorg als voor Archeologie wordt een communicatie- en voorlichtingsplan opgesteld.

Wat gaat het kosten? 

Fysieke leefomgeving      

Rekening Bijgestelde 
begroting

Begroting Meerjarenraming

x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lasten -35.108 -20.570 -21.477 -19.746 -17.877 -17.331

Baten 19.727 5.789 6.898 6.083 3.110 3.043

Totaal -15.380 -14.781 -14.579 -13.663 -14.767 -14.288

Bezuinigingen
• Door het onderhoudsbudget cluster ontwikkelpanden samen te voegen bezuinigen we vanaf 2014 jaarlijks 

€ 50.000.
• Door het onderhoudsbudget cluster overige gebouwen zonder meerjarenonderhoudsplan samen te voegen 

besparen we jaarlijks vanaf 2014 € 15.000.
• Door het onderhoud op van de standplaatsen te versoberen realiseren we een bezuiniging vanaf 2014 van 

€ 10.000.
• Door de taakstelling incidentele verkopen te verhogen kunnen we een bezuiniging realiseren van 
 € 130.000 jaarlijks vanaf 2014.

Investeringen 

Omschrijving Begroting Meerjarenraming

X € 1.000 2014 2015 2016 2017

Klimaatbeheersing glaspaleis 1.200

Schinkelkwadrant Zuid 6.399 8.515

MSP Allee 709 840

Totaal 8.308 9.355 0 0
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3.5 Bestuur en Dienstverlening

Portefeuillehouders: N.A. Aarts, P.F.G. Depla en F.W.J. Gillissen
Directeur:  C.L.A.F.M. Bruls

Inleiding

Wij zijn er van overtuigd dat wij samen in staat zijn om de maatschappelijke opgave waar wij voor staan op 
te pakken. Met ‘samen’ bedoelen wij mét burgers, bedrijven, maatschappelijke instellingen en zeker mét onze 
medeoverheden in Parkstad Limburg, de Provincie, het Rijk en over de grens. Juist samen staan we sterk. Dat 
is nodig want de uitdaging is groot. De demografische ontwikkelingen , de werkgelegenheid, het onderwijs, het 
verbeteren van onze dienstverlening, de participatie van onze beroepsbevolking en onze financiën vragen daar 
om.

Op de eerste plaats richten wij ons op onze burgers. Wij willen de vraag en de behoefte van onze burgers ken-
nen om met onze dienstverlening nog beter in staat te zijn de producten en diensten te leveren waar behoefte 
aan is. Daarnaast willen we op een manier werken, die mensen het meest tevreden stelt. Wij streven, waar 
mogelijk, meer transparantie na in onze besluitvorming, omdat wij vinden dat onze besluiten goed gemotiveerd 
moeten zijn. We realiseren ons dat beslissingen van de gemeente soms grote gevolgen voor burgers, bedrijven 
en instellingen kunnen hebben.
Wij zijn ons er van bewust dat wij het niet iedereen altijd naar de zin kunnen maken. Juist dan willen wij graag 
goed uitleggen waarom bepaalde zaken niet mogelijk of niet wenselijk zijn. Voorts zullen wij vanwege de grote 
druk op de overheidsfinanciën door de economische crisis ons huishoudboekje weer op orde moeten krijgen. 
We hebben de afgelopen jaren een zorgvuldig begrotingsbeheer gevoerd. Wij zoeken naar innovatieve vormen 
van overheidsfinancieringen. Tenslotte vragen wij ook van onze ambtelijke organisatie om mee te denken naar 
innovatieve oplossingen voor nieuwe vraagstukken die wij hebben.

Een aanpassing van de manier van (vraaggericht) werken kan daarbij behulpzaam zijn.
Wij gaan een nieuwe periode in. Een periode waarin we nieuwe oplossingen voor nieuwe vraagstukken zoeken 
en zullen vinden. Wij zullen meer regie voeren en meer in samenwerking onze resultaten behalen. Immers we 
kunnen het niet meer alleen doen en we willen het niet alleen doen.

Welke ontwikkelingen voorzien we de komende jaren? Op de eerste plaats natuurlijk het doorwerken van de 
economische crisis en de gevolgen hiervan voor de rijksbegroting en dus de gemeentefinanciën. De inkomsten 
vanuit het Rijk nemen af en onze eigen inkomsten staan steeds meer onderdruk. Anderzijds verwachten wij dat 
het voorzichtige en gestage herstel in financiële instellingen zal doorzetten. Dit zal een gunstige uitwerking heb-
ben op de hoogte van de opslagen voor krediet- en liquiditeitsrisico’s.

Nationale en lokale deregulering (minder regels en vergunningen) maakt dat de inkomsten onder druk staan. 
Daar staat tegenover dat de administratieve lasten en ergernissen bij burgers en ondernemers en soms bij de 
overheid zullen dalen.
Op het gebied van dienstverlening denken wij dat de burger steeds meer een klantgerichte, transparante en 
toegankelijke organisatie verwacht.
Wij denken dat op termijn functies zoals treasury en beheer algemene uitkering gecentraliseerd zullen gaan 
worden voor geheel Parkstad Limburg. Ook de noodzaak tot bestuurskracht en samenwerking zal toenemen 
door (1) druk op efficiency, terwijl de kwaliteit omhoog moet (2) complexiteit en urgentie van de opgave (3) 
versplinterde bevoegdheden en (4) het zgn. waterbedeffect. Tot slot zal de taakverdeling tussen de overheidsla-
gen steeds nadrukkelijker onderwerp van gesprek zijn inclusief de benodigde bestuurskracht om die taken uit te 
kunnen voeren.

Het programma Bestuur & Dienstverlening bestaat uit de volgende vijf kernthema’s:
1. Bestuurskracht;
2. Financiering, Belasting & Dividenden;
3. Dienstverlening;
4. Professionaliteit;
5. Transparantie.
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Wat gaat het programma kosten? 

Rekening Bijgestelde 
begroting

Begroting Meerjarenraming

x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lasten -36.196 -24.567 -22.232 -17.126 -15.234 -15.109

Baten 190.214 179.603 175.185 168.389 167.607 167.387

Geraamde totaal saldo van 
baten en lasten

154.018 155.036 152.953 151.264 152.373 152.278

Toevoeging reserves -7.270 -4.089 -8.470 -4.355 -3.696 -3.672

Onttrekking reserves 8.837 5.910 7.539 1.663 2.705 1.653

Geraamde resultaat 155.586 156.857 152.022 148.572 151.382 150.260

Specificatie kernthema’s (saldo)      

Rekening Bijgestelde 
begroting

Begroting Meerjarenraming

x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bestuurskracht -7.817 -8.026 -7.364 -6.593 -6.551 -6.533

Dienstverlening -5.151 -4.808 -4.140 -4.406 -4.187 -4.150

Financiën, Belasting & Dividenden 170.331 169.065 168.736 162.561 161.764 161.544

Professionaliteit -2.979 -951 -4.063 -83 1.562 1.633

Transparantie -366 -243 -215 -215 -215 -215

Bestemming 1.568 1.821 -931 -2.692 -991 -2.018

Totaal 155.586 156.857 152.022 148.572 151.382 150.260

Risico’s*
• Claims van derden (juridische procedures);
• Gemeentegarantie (terugvorderen van verliezen);
• Verbonden Partijen (begrotingsresultaten);
• Overgangsregelingen Brandweer Zuid-Limburg (regeling Functioneel Leeftijdsontslag);
• Bestuurskracht (Regionale samenwerking).
* voor toelichting zie paragraaf 4.2 Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.
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Kernthema Bestuurskracht

Wat willen wij bereiken? 

Binnen het kernthema Bestuurskracht gaat het om de mate waarin wij als gemeente in staat zijn om de maat-
schappelijke opgaven waar wij voor staan aan te kunnen. Er wordt dus gekeken naar kwaliteiten en middelen 
(bestuur, personeel, financiën etc.) in relatie tot de door de gemeente geformuleerde ambities en opgaven. Tot 
één van de belangrijkste opgaven vanaf 2014 behoort de voorbereiding op de overname en de transitie van 
taken en verantwoordelijkheden binnen de 3 decentralisaties in het sociale domein. We zien op dit punt een be-
langrijke zwaartepuntverschuiving, een omslag binnen onze agenda van ruimtelijk-fysiek naar sociaal en sociaal 
economisch. Deze verschuiving krijgt z’n beslag binnen de begroting (vanaf 2015), maar vooral ook binnen de 
gemeentelijke organisatie. Naast de vraag of de gemeente de opgaven KAN realiseren moet er worden gekeken 
naar de mate waarin de gemeente datgene DOET wat het realiseren van die opgaven vereist. Bestuurskracht is 
immers het beste af te lezen aan het vermogen om tot de afgesproken uitvoering komen. Vanuit de doelen van 
het programma en de werkvelden van dit kernthema hebben wij de volgende ambities geformuleerd en in het 
MBP 2011-2014 vastgesteld voor het kernthema bestuurskracht:

1.  beter samenwerken met partners binnen en buiten de stad;
2.  het versterken van de bestuurlijke sturing;
3.  het verbeteren van de uitvoeringskracht.

Beleidskaders 
• Kompas voor samenwerking in Zuid Limburg (2011);
• Uitvoeringsprogramma Brainport 2020 (2011);
• Regioprogramma ‘Naar een duurzame vitale regio’ (2010);
• WGR+ regeling ‘Stadsregio Parkstad Limburg’ (2010);
• Financiële Verordening Gemeente Heerlen (2010);
• MBP 2011-2014 (2010);
• Coalitieakkoord ‘Heerlen Versnelt’ (2010);
• Stadsvisie Heerlen 2026 (2008).

Wat gaan we daarvoor doen in 2014 ?

De activiteiten van het kernthema Bestuurskracht zijn gericht op het leggen van verbindingen, het actualiseren 
en verscherpen van onze strategische agenda, het uitdragen van onze agenda, het creëren van uitvoerings-
vriendelijke randvoorwaarden en het organiseren van benodigde hulpbronnen. De daadwerkelijke uitvoering 
wordt aangestuurd vanuit de overige raadsprogramma’s en prioriteiten.

Beter samenwerken met partners binnen en buiten de stad

Heerlen en Heerlenaren
Onze ambities voor de stad zijn onverminderd hoog. Of het nu gaat over de drie bestuurlijke prioriteiten: ‘parti-
cipatie: meer Heerlenaren doen mee’, ‘herstructurering: een betere woon- en leefomgeving’, ‘stedelijke dyna-
miek: sterkere economische en culturele structuur’ of onze ambities op het gebied van bijvoorbeeld dienstverle-
ning. Het gaat niet lukken zonder een goede samenwerking met onze partners. 
Een effectieve aanpak van de kwaliteit van de leefomgeving kan niet zonder de mensen die in een buurt wonen. 
Het versterken van het economisch cluster rond de Smart Services kan niet zonder de bedrijven in dat cluster. 
Geen kenniseconomie of onderwijsketen zonder inbreng van onderzoeks- en onderwijsinstellingen.
Geen krachtig MKB dat maximaal participeert in en de voordelen geniet van Brainport zonder sterke netwerken.
Samenwerken, mensen met elkaar in contact brengen, transparant zijn over wat wij willen en doen, en in 
gesprek blijven met burgers en partners is geen doel maar een van de belangrijkste randvoorwaarden voor de 
realisatie van onze doelen.
Concreet betekent dat dat wij de ontmoetingsmomenten met onze burgers en partners blijven koesteren en dat 
wij ons zullen blijven inspannen om enerzijds actief partijen op te zoeken en anderzijds goed toegankelijk te 
blijven voor partijen die ons willen opzoeken. 
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Een paar voorbeelden van overlegtafels (sectoraal en gebiedsgericht) waar wij ook in 2014 mee door zullen 
gaan zijn:
• buurtgericht werken, buurtbezoeken en de buurtwethouder;
• grootwerkgeversoverleg;
• ronde tafel met corporaties;
• maatschappelijke organisaties rond veiligheidshuizen;
• zorginstellingen;
• Kompas voor Zuid-Limburg.

Heerlen en Parkstad
Heerlen is centrumgemeente van de regio Parkstad Limburg en neemt die verantwoordelijkheid serieus. Daar 
waar Heerlen op Zuid-Limburgs, Limburgs, Euregionaal of nationaal niveau aan tafel zit, zit Heerlen daar na-
drukkelijk ook namens de regio. (zie de paragraaf stadsregio Parkstad Limburg)

Heerlen en Tripool
De samenwerking binnen de Tripool wordt in 2014 voortgezet. Toegevoegd aan de samenwerkingsthema’s is de 
decentralisatieopgave in het sociale domein. De drie colleges van b & w werken samen en stemmen af d.m.v. 
de in het afgelopen jaar opgevoerde frequentie (4 X per jaar) van gezamenlijke collegebijeenkomsten. Deze 
worden voorafgegaan door de portefeuillehouder-overleggen en inhoudelijke ambtelijke werkgroepen op de 
diverse thema’s van de samenwerkingsagenda. Diverse complexe trajecten waar de drie Zuid Limburgse steden 
en de provincie Limburg de handen ineen hebben geslagen in het belang van heel Zuid Limburg komen terug in 
het periodieke overleg van de Tripool burgemeesters met de Commissaris van Koningin.
Naast deze operationele samenwerkingen zijn wij ook als Tripool samen bezig met een aantal programmatische 
ontwikkelingen in het belang van heel Zuid Limburg. Het Zuid Limburgs niveau is immers het niveau waarop de 
structuurdiscussies gevoerd kunnen worden en waar de structuurversterking en strategische afwegingen steeds 
meer plaats gaan vinden. Voorbeelden hiervan zijn o.m. arbeidsmarktbeleid en Jeugdzorg. De steden nemen 
daarin hun centrumverantwoordelijkheid.

Zo betrekt de provincie de Limburgse steden (elk namens hun regio) bij hun overleggen met het rijk over de 
nieuwe gebiedsagenda van het meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport (MIRT). Ook de jaar-
programma’s van Brainport/Limburg Economic Development (LED) krijgen aandacht. Veel van de economische 
kansen spelen op de schaal van Zuid-Limburg of ruimer zoals de Kennis-as Limburg waar door kennisinstel-
lingen, rijk, provincie, Brussel én bedrijfsleven (triple helix) de komende jaren voor 580 mln. in de regionale 
economie zal worden geïnvesteerd. De opgave voor de drie steden is enerzijds om er voor te zorgen dat de 
Zuid-Limburgagenda, ondanks de enorme bezuinigingen, zichtbaar blijft en anderzijds om alle regiogemeenten 
en betrokken partners mee te nemen in deze processen.
Een derde grote kracht van Tripool is het gebied van lobby en netwerken. Goede ervaring met optrekken 
richting provincie, rijk en Europa worden voortgezet. We verwachten evenals het afgelopen jaar ook in 2014 
opnieuw een aantal bewindspersonen naar Zuid-Limburg uit te nodigen rond thema’s uit onze gezamenlijke 
agenda. De complementariteit tussen en de profielen van de drie stedelijke gebieden worden steeds 
duidelijker. Op economisch gebied zijn het vooral de crossovers tussen de economische clusters (chemie, life-
sciences, logistiek, energie, leisure en Smart Services) die enorme kansen bieden voor innovatie. Kansen en 
mogelijkheden die eveneens onderkend en gestimuleerd worden in het concept Operationeel Programma EFRO 
2014-2020 voor Zuid-Oost Nederland (zie verder de subsidieparagraaf). Naast het ‘zenden’ van informatie 
over onze krachten en kansen naar buiten gebruiken wij lobby en netwerken ook om informatie te halen die 
wij intern inzetten om onze projecten beter te maken of kansrijker voor het verwerven van subsidies. Hier ligt 
opnieuw de uitdaging voor 2014. Als gevolg van de rijksbezuinigingen op alle departementen merken wij dat er 
al geruime tijd sprake is van een subsidie luwte.

Heerlen en Europa/de wereld
Met de Tripool samenwerking als basis proberen wij meer vorm en inhoud te geven aan de samenwerking 
tussen de MAHHL-steden. De samenwerking in de Euregio is enerzijds gericht op het samen optrekken in de 
lobby zoals bijvoorbeeld voor de positie van de steden en stedelijke prioriteiten in het EMR 2020 programma 
en de verkenningen richting het nieuwe Interreg V programma. Voor 2014 en volgende jaren worden in MAHHL 
verband een vijftal werkgroepen voor de thema’s Innovatie, Grens OV, Zorg, Duurzaamheid en Ruimtelijke 
Ordening (her)ingericht met het doel tot nieuwe projecten, kennisuitwisseling en innovatie te komen. Projecten 
die tevens kansrijk zijn voor de Europese agenda. In de Arbeidsgemeinschaft Charlemagne wordt gekeken naar 
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nieuwe mogelijkheden om de samenwerking te verdiepen ondanks alle barrières en complexiteiten van samen-
werken over de grens. 
In 2015 willen wij de opgebouwde relatie met de stad Nan’an in de provincie Fujian in China formaliseren door 
middel van een officiële stedenband. Een verbintenis die de weg open zet voor Chinese investeerders.

Het versterken van de bestuurlijke sturing
Met het benoemen en inrichten van de bestuurlijke prioriteiten is de bestuurlijke sturing op de belangrijkste 
samenwerkingsprojecten sterk verbeterd. Voorbeelden zijn Limburg Economic Development (beleidsuitvoe-
ring), de Heerlense structuurvisie(beleidsontwikkeling), de actualisatie van het Provinciaal Omgevingsplan 
Limburg(POL) en de Gebiedsagenda MIRT(beleidsbeïnvloeding) en de Internationale Bau Ausstellung IBA. 
In 2014 zal het nieuwe college na aantreden een start maken met het opstellen van een nieuw Meerjaren 
BestuursProgramma, waarbij gegeven de financiële beperkingen een aantal scherpe maar realistische keuzes 
zullen moeten worden gemaakt. In het voorjaar 2014 zullen de uitkomsten van het volgende Burgeronderzoek 
worden gepresenteerd. We hebben het tijdspad voor het Burgeronderzoek gewijzigd waardoor dit beter aansluit 
op de sturingsmomenten van het nieuwe Bestuurprogramma(MBP).
Ook binnen de organisatie blijven wij werken aan de versterking van de bestuurlijke sturing. Hier onderschrij-
ven wij nogmaals het belang van het hebben van één agenda naar buiten toe. Het stadsbestuur en de organisa-
tie moeten vasthouden aan een heldere en eensgezind uitgedragen agenda. 

Het verbeteren van de uitvoeringskracht
Bestuurskracht wordt voor een groot deel bepaald door het vermogen om uit te voeren wat wordt beloofd en 
wordt verwacht van gemeentelijke overheden. Het verhogen van de uitvoeringskracht realiseren wij echter niet 
alleen via samenwerking en betere sturing. Het is ook van belang dat wij zo veel mogelijk realiseren met de 
beperkte beschikbare middelen. Door bestuurlijk scherpe keuzes te maken en onze middelen met die van an-
deren te bundelen én via samenwerking, realiseren wij al heel veel van onze ambities. Het andere spoor houdt 
verband met het opzoeken van de meest efficiënte schaal van (bestuurlijk-geografische)samenwerking zoals bij 
het SSC, de RUD, de LED agenda en Jeugdzorg en Participatie, waarbij steeds meer de schaal van Zuid-Limburg 
de meest effectieve regiovorm blijkt te zijn. Opschaling vindt eveneens plaats in de samenwerking op belasting-
gebied (BSGW), crisisbeheersing en Parkstad IT.

Subsidieverwerving
In de aparte subsidieparagraaf gaan wij verder inhoudelijk in op dit thema. Op deze plek willen wij vooral 
aangeven dat de inzetbaarheid van subsidies zeer breed is. Het gaat niet alleen om grote projecten als 
Maankwartier en de spoorverbindingen met Aachen. Vaak zijn er ook subsidies voor innovaties in de bedrijfs-
voering, een goede manier om de omslag naar efficiënter werken extern te financieren. 

Lobby
Vaak is het doel van lobby om een thema op de agenda te zetten zodat wij er vervolgens, als het thema goed is 
geland, ruimere politieke aandacht of subsidie voor kunnen vragen. Een goed voorbeeld is stedelijke herstructu-
rering in gebieden met een demografische voorsprong. Op diezelfde manier hopen wij op succes op het dossier 
van de verdeelmodellen voor de decentralisatie opgave. Voor de subsidieverwerving is belangrijk het op de 
agenda krijgen en houden onze stedelijke thema’s voor 2014 in het landsdeel programma Zuidoost Nederland 
voor de EU-structuurfondsperiode 2014-2020 en de vaststelling van een nieuwe MIRT gebiedsagenda voor 
Limburg.

Net als bij de uitvoering is het van belang dat de bestuurlijke sturing en coördinatie op de lobby sterk is. Wij 
actualiseren voortdurend de gemaakte afspraken over de gezamenlijke focus waar we voor willen gaan, wat we 
willen bereiken, en wie wat doet, ook regionaal. De omgeving is doorlopend in beweging en daar moeten wij 
aandacht voor hebben in onze lobby. In een regio met zo veel bestuurders als Zuid-Limburg is het van belang
dat bekend is wanneer wie wat zegt tegen wie en dat wij gebruik maken van de vele contacten vanuit deze 
regio naar buiten. Dit vereist zowel binnen de gemeente als in de regio een goed gestructureerd relatiebeheer 
waarbij wij de vele evenementen, in de regio moeten benutten.
Bij topevenementen als Cultura Nova laten wij de stad zien maar laten wij de genodigden ook zien dat wij 
in staat zijn om in Zuid-Limburg dingen te realiseren. En successen zijn er zeker, denk aan de fly-over bij 
Kerensheide, de A2 verbreding en de steun van (kandidaat) kamerleden voor de internationale IC-verbindingen. 
Momenten waarop Heerlen, Tripool, Zuid Limburg en de hele Euregio laat zien dat zij een betrouwbare part-
ner is die subsidieverstrekkers levert wat zij belooft. In 2014 zal een verdere concretisering worden ge-
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maakt voor “Het jaar van de mijnen” dat in 2015 van start zal gaan. We zullen het thema in 2014 verder 
verbreden(partners) en verdiepen(programma) en daarbij ook meer nadrukkelijk inzetten bij onze lobby. 

Wat gaat het kosten? 

Bestuurskracht      

Rekening Bijgestelde 
begroting

Begroting Meerjarenraming

x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lasten -7.952 -8.029 -7.367 -6.596 -6.554 -6.536

Baten 135 3 3 3 3 3

Totaal -7.817 -8.026 -7.364 -6.593 -6.551 -6.533
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Kernthema Financiering, Belasting & Dividenden

Wat willen wij bereiken? 

“Meer vertrouwen in bestuur en organisatie door slimmer om te gaan met onze middelen” 

Het kernthema Financiering, belasting & dividenden gaat over het beschikbaar krijgen van voldoende middelen 
om de doelen en de daarbij horende maatschappelijke effecten, die in de diverse programma’s zijn verwoord, te 
realiseren en deze middelen doelmatig te besteden. Belangrijkste taken binnen dit kernthema zijn:
• Het uitvoering geven aan de treasuryfunctie (o.a. financieringsinstrumenten en risicobeheersing);
• Het scheppen van kaders voor de belastingheffing en –inning van lokale belastingen (zie paragraaf ‘Lokale 

heffingen’);
• Het beheer en de advisering rondom verworven aandelenkapitaal van de gemeente Heerlen en het jaarlijks 

te genereren dividend;
• Verhogen van inkomende subsidies;
• Het beheer van en de advisering rondom het gemeentefonds (zie paragraaf Gemeentefonds).

Beleidskaders

Wet- en regelgeving
• Algemene wet bestuursrecht;
• Wet FIDO;
• Ministeriele Regeling Ruddo;
• Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten;
• Besluit financiële verhoudingen;
• Gemeentewet;
• Wet waarde onroerende zaken;
• Besluit gemeentelijke parkeerbelasting;
• Algemene wet betreffende Rijksbelastingen.

Vastgesteld beleid gemeente Heerlen
• Financiële verordening (2011);
• Nota risico’s en weerstandsvermogen (2012);
• Treasury statuut (2010);
• Nota Reserves en Voorzieningen (2013-2016);
• Nota Afschrijving en waardering (2013-2016);
• Beleidsnota Lokale Heffingen 2011-2014;
• Nota Verbonden Partijen (2008);
• Richtlijnen cofinancieringsfonds (2010);
• Legesverordening (2013).

Wat gaan we daarvoor doen in 2014?

Om te kunnen beoordelen of we op het einde van deze MBP periode kwalitatief succesvol zijn, heeft de Raad de 
volgende ambities en indicatoren gedefinieerd:
• Het verhogen van het totaalbedrag aan verworven subsidies.
Voortbouwend op de bereikte resultaten en rekening houden met de ambities gaan we in 2014 o.a. de onder-
staande activiteiten uitvoeren.

Financiering
Treasury is het sturen en beheersen, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermo-
genswaarden, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. Meer concreet gaat het om financiering 
van het beleid tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden en het afdekken van rente en kredietrisico’s. Treasury 
binnen de gemeente Heerlen dient uitsluitend de publieke taak en geschiedt binnen de financiële kaders van de 
Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) en de Regeling tot wijziging van de Regeling uitzettingen en 
derivaten decentrale overheden (Ruddo) en van de uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden waar-
bij prudent beheer een basisvoorwaarde is. Treasury heeft kortweg betrekking op het tijdig beschikbaar hebben 



88

van financieringsmiddelen tegen zo gunstig mogelijke prijzen, rekening houdend met de randvoorwaarden (kas-
geldlimiet) en de aard van de financieringsbehoefte (kort versus lang). Voorts adviseert de treasuryfunctie over 
en het scheppen van randvoorwaarden voor een zo goedkoop mogelijk betalingsverkeer.

Voor het overige verwijzen wij U naar de paragraaf 4.4 financiering.

Dividenden 
De deelnemingen die dividend uitkeren zijn de Bank Nederlandse gemeente, Enexis Holding N.V. en Attero N.V. 
(voormalig Essent milieu Holding N.V.). Deze opbrengsten worden gezien als jaarlijks terugkerende opbrengst in 
de begroting. Via deelname aan aandeelhoudersvergaderingen waar nodig invloed uitoefenen op het beleid van 
de desbetreffende deelneming.

Voor het overige verwijzen wij u naar de paragraaf 7.3 Dividenden.

Belastingsamenwerking
De belastingsamenwerking GBRD Stadsregio Parkstad Limburg, de gemeente Maastricht en de gemeente 
Sittard-Geleen hebben het voornemen om per 1-1-2014 toe te treden tot de Gemeenschappelijke Regeling 
BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) in Roermond. Het toetreden van deze gemeen-
ten tot BsGW levert bij de samenwerkende partijen in de toekomst een structurele kostenbesparing op. Voor 
wat betreft de bevoegdheden van de gemeenteraden op het gebied van lokale belastingverordeningen veran-
dert er feitelijk niets. De Raad blijft bevoegd tot het vaststellen van verordeningen, de soorten belastingen, de 
grondslagen voor de belastingen en uiteraard de tarieven. Groot voordeel voor de burger is dat deze per 2014 
met slechts 1 belastingaanslag te maken heeft waarin alle gemeentelijke heffingen en waterschapsheffingen 
zijn gecombineerd. Mogelijk moeten wel enkele uitvoeringsmaatregelen op elkaar afgestemd worden, bijvoor-
beeld het uniformeren van de termijnbetalingen. Nadere informatie over deze samenwerking en besluitvorming 
over de formele toetreding volgt in een raadsvoorstel in december.

Uitwerking belastingen
Zie de paragraaf lokale heffingen 4.1

Wat gaat het kosten? 

Financiën, Belasting & Dividenden      

Rekening Bijgestelde 
begroting

Begroting Meerjarenraming

x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lasten -11.190 -4.018 -1.784 -1.164 -1.178 -1.178

Baten 181.521 173.083 170.520 163.724 162.942 162.722

Totaal 170.331 169.065 168.736 162.561 161.764 161.544
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Kernthema Dienstverlening

Wat willen wij bereiken? 

Binnen het kernthema Dienstverlening stellen we ons als doel de mate van tevredenheid over geleverde pro-
ducten en diensten aan burgers, bedrijven en instellingen op een hoog niveau te houden. Dit doen wij door 
op professionele en klantgerichte wijze de individuele dienstverlening met de geldende behoefte mee te laten 
veranderen. Ook streven wij naar een integrale dienstverlening, dusdanig dat de burger geen last heeft van 
organisatiegrenzen.

Burgers, bedrijven en instellingen kunnen in Heerlen al veel producten en diensten digitaal aanvragen. Daarin 
blijven we ons verder ontwikkelen. Het is natuurlijk niet zo dat de mensen niet welkom zijn. Indien persoonlijk 
contact gewenst is, bijvoorbeeld als het gaat om zorgvragen, wordt niet gekozen voor het digitale kanaal maar 
voor een persoonlijk gesprek. Ook is er altijd een vangnet beschikbaar voor de digitaal minder vaardigen.

Naast de inzet op digitale dienstverlening zijn we actief bezig met administratieve lastenverlichting. Zo zijn de 
e-formulieren vereenvoudigd. We vragen niet naar de bekende weg als de informatie al bekend is. Er wordt 
gebruikgemaakt van de mogelijkheden die de basisvoorzieningen bieden. Bekend is het inloggen met DigiD, 
waarbij de persoonlijke gegevens van de burger al automatisch ingevuld worden in het e-formulier. Door aan te 
sluiten op het nieuwe Handelsregister kunnen we over niet al te lange tijd vergelijkbare functionaliteiten aan-
bieden voor bedrijven.

In Heerlen hebben we al vele stappen gezet in de verbetering van onze (digitale) dienstverlening. We kunnen 
met trots zeggen dat die op een hoog niveau ligt. Onze inspanningen leveren ons veel op; dus daar gaan we 
zeker mee door!

Beleidskaders
• Landelijk concept ‘Overheid heeft Antwoord@’;
• Samen sterk in Dienstverlening, gemeente Heerlen juli 2008;
• Dienstverleningsconcept “Heerlen heeft Antwoord”, april 2009.

Wat gaan we daarvoor doen in 2014 ?

Om te kunnen beoordelen of we op het einde van deze MBP periode kwalitatief succesvol zijn, heeft de Raad de 
volgende ambities en indicatoren gedefinieerd:
• De tevredenheid gemeentelijke dienstverlening vergroten.
Om dit uiteindelijk te realiseren gaan we in 2014 o.a. de onderstaande activiteiten uitvoeren.

Verkiezingen
In 2014 gaan wij een tweetal verkiezingen organiseren. Vanuit gemeentelijke optiek zijn de verkiezingen voor 
een nieuwe Raad, op 19 maart 2014, van groot belang. We gaan er voor zorgen dat de mensen in Heerlen beter 
worden geïnformeerd over de verkiezingen. Daarnaast zullen wij een actief inwerkprogramma aanbieden aan de 
gekozen raadsleden.

Op 22 mei 2014 vinden de verkiezingen voor het Europees parlement plaats. 
Bij beide verkiezingen zal nog gestemd worden met het bekende rode potlood. Wel wordt op dit moment, in 
opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, onderzocht hoe elektronisch stemmen 
opnieuw kan worden ingevoerd. 

Invoering Basisregistratie Personen
In 2013 is door het parlement de wet Basisregistratie personen (BRP) aangenomen. De BRP zal op termijn de 
gemeente basisadministratie vervangen. Gemeenten zullen gefaseerd aansluiten op de nieuwe basisregistratie. 
Eind 2016 zullen alle gemeenten aangesloten moeten zijn. De termijn van aansluiten is mede afhankelijk van 
de realisatie van centrale ICT voorzieningen. Een van de belangrijkste gevolgen van de invoering van de BRP is 
dat de gemeentelijke basisadministraties verdwijnen. Alle data wordt centraal opgeslagen en dubbelslagen in de 
opslag van gegevens vervallen. 
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Daarnaast heeft de invoering van de BRP grote consequenties voor een groot aantal interne processen, zoals 
herinrichting van het gegevensbeheer en binnengemeentelijke informatievoorziening. Wij zullen in 2014 starten 
met de voorbereiding op de aansluiting op de BRP. 

Samenwerking in de regio
Wij zoeken nadrukkelijk de samenwerking op met onze partners. De hoeveelheid aan partners neemt toe en 
maakt de regie op de samenwerking steeds belangrijker. Ook de samenwerking met onze buurgemeenten in 
Parkstadverband neemt steeds concretere vormen aan. In 2014 wordt gestart met het gemeenschappelijk call 
center, het Telefonisch Service en Informatie Centrum (TSIC). Wij maken ons als centrumgemeente sterk voor 
aanhaking van het TSIC binnen onze ambtelijke organisatie.

E-dienstverlening
Voor 2014 zetten wij in op het verder vergroten van het aanbod aan producten via internet. Daarnaast zullen 
wij het gebruik van digitale producten verder promoten.
Landelijke voorzieningen bieden steeds meer en steeds uitgebreidere dienstverleningsmogelijkheden, denk 
bijvoorbeeld aan het stijgende gebruik van het DigiD voor toegang tot de overheid en semioverheid. Het gemak 
voor de aanvrager staat daarbij vaak voorop. Aansluiten op deze voorzieningen is vaak wettelijk verplicht. We 
zullen de ontwikkelingen op dit vlak dan ook nauwgezet volgen.
Voor burgers die minder digitaal vaardig zijn blijft er de mogelijkheden via een van de overige kanalen, telefoon 
of balie, contact te zoeken met de gemeente. 
Daarnaast bieden wij op verschillende plekken en in diverse vormen mogelijkheden de digitale vaardigheden 
van onze burgers te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn de digitale trapveldjes en het Click-en-Tick traject.

Post en balie: dalende aantallen
Het aantal echte poststukken dat wij ontvangen daalt, ook als gevolg van de verdere digitalisering. Ook het 
aantal balie bezoekers blijft dalen. Deze trend zal in de komende tijd alleen maar worden versterkt door alle 
ontwikkelingen, zowel in wetgeving als in de maatschappelijke behoefte.

Monitoring dienstverlening
Door continue de beleving van de burgers over onze dienstverlening aan de balie te peilen weten we altijd waar 
we staan. We streven naar een waarderingscijfer van 7 of hoger. In 2014 wordt deze continue monitoring uitge-
breid naar het meten van alle kanalen (balie, telefoon, internet, post).

Kwaliteit GBA
De tweede kamer is landelijk gezien niet tevreden over de kwaliteit van de Gemeentelijke Basis Administratie 
(GBA). Verder is fraude met identiteits- en adresgegevens een lucratieve business voor kwaadwillenden. Om de 
GBA te verbeteren en de fraude kans te verkleinen hebben wij in 2012/2013 meegewerkt aan het ministeriële 
project ‘Adresonderzoek samen leren’. Het belangrijkste resultaat is dat er een methodiek ontwikkeld is voor 
risico gestuurd adresonderzoek die in de praktijk effectief blijkt en positief wordt gewaardeerd. Wij zullen deze 
methodiek in onze werkprocessen inbouwen waardoor we, zonder extra middelen, een impuls kunnen geven 
aan de verhoging van de kwaliteit.

Wat gaat het kosten? 

Dienstverlening      

Rekening Bijgestelde 
begroting

Begroting Meerjarenraming

x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lasten -11.135 -9.994 -8.569 -8.835 -8.616 -8.579

Baten 5.984 5.186 4.429 4.429 4.429 4.429

Totaal -5.151 -4.808 -4.140 -4.406 -4.187 -4.150

Bezuinigingen
• Een bezuiniging op het budget quasi subsidies levert jaarlijks een bedrag op van € 1.000 vanaf 2014.
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Investeringen

Omschrijving Begroting Meerjarenraming

X € 1.000 2014 2015 2016 2017

Kantineapparatuur 55

Verlichting 40 10

Inricht vergader+bestuurskamers 100

Divizion 60

Apparatuur reprografie 100 63 35

Hardware 555 335 285 285

Software 100 100 100 100

Dataopslag 100 100 100 100

Vervanging telefooncentrale 250

Personeelsinformatiesysteem 250

Automat. financieel systeem 400

Scanvoorziening DIV 102

Automatisering concernprocessen 186

GBA 153 100

Totaal 1.208 1.263 920 773
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Kernthema Professionaliteit

Wat willen wij bereiken? 

‘Meer vertrouwen in bestuur en organisatie door beter de toezeggingen waar te maken”.

Het kernthema professionaliteit gaat over de wijze waarop wij als organisatie functioneren. We hanteren daar-
voor vier doelstellingen die de professionaliteit bevorderen:
• bedrijfsvoering op orde;
• goed management;
• betrokken en professionele medewerkers;
• effectieve bestuurlijke sturing.

Deze doelstellingen moeten worden nagestreefd in een complexer wordende context. Intern spelen zaken als 
o.a. vergrijzing van het bestaande personeelsbestand, de te verwachten leeftijdsgebonden uitstroom, gewenste 
flexibilisering en gewenste versterking van de medewerkersmobiliteit. Extern komen ontwikkelingen op de orga-
nisatie af als regionale samenwerking, cao-wijzigingen, arbeidsmarktveranderingen, krimp, decentralisatie van 
rijksoverheidstaken en een veranderende rol van de overheid.
Daarnaast hebben we te maken met de actuele bezuinigingsoperaties, die een grote druk leggen op de gehele 
organisatie en personele gevolgen krijgen. Tegelijkertijd dwingen deze bezuinigingen ons de organisatie effici-
enter te maken en stimuleren zo het bereiken van de doelstellingen.

Wat gaan we daarvoor doen in 2014 ?

Om te kunnen beoordelen of we op het einde van deze MBP periode kwalitatief succesvol zijn, heeft de Raad de 
volgende ambities en indicatoren gedefinieerd:
• De gemeente komt haar afspraken meer na.
Om dit uiteindelijk te realiseren gaan we in 2014 o.a. de onderstaande activiteiten uitvoeren.

We werken aan de herinrichting van onze werkprocessen om het werk efficiënter te kunnen doen en we digita-
liseren onze administratieve processen. De financiële bedrijfsvoering versterken we door de verbetering van de 
financiële administratie en maraps, en we centraliseren de ondersteuning van de financiële bedrijfsvoering.
Strategische personeelsplanning en flexibilisering van medewerkersinzetbaarheid zijn daarnaast onontbeerlijk. 
Daarvoor ontwikkelen we een samenhangend HRM-beleid en -instrumentarium voor de middellange termijn. 
Het centraal opleidingsbudget houden we op peil, om te borgen dat de noodzakelijke investeringen in ons per-
soneel kunnen worden gehandhaafd.

Een concrete opsomming van alle relevante acties is gepresenteerd in paragraaf 4.5 Bedrijfsvoering.

Wat gaat het kosten? 

Professionaliteit      

Rekening Bijgestelde 
begroting

Begroting Meerjarenraming

x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lasten -5.549 -2.283 -4.297 -316 1.329 1.399

Baten 2.569 1.332 233 233 233 233

Totaal -2.979 -951 -4.063 -83 1.562 1.633

Bezuinigingen
• Een besparing op de ARBO-kosten en trainingen van het bedrijfsinterventieteam en het bedrijfsopvang-

team levert een bezuiniging op in 2014 van € 28.000.

Investeringen

Omschrijving Begroting Meerjarenraming

X € 1.000 2014 2015 2016 2017

Archiefbewaarplaats 2.000 4.150

Totaal 2.000 4.150 0 0
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Kernthema Transparantie

Wat willen wij bereiken? 

“Meer vertrouwen in bestuur en organisatie door beter de behoefte(n) te kennen en beter te communiceren”.

Binnen het kernthema Transparantie is communicatie belangrijk. We vertellen en lichten toe wat we in de 
gemeente Heerlen allemaal doen (producten, projecten, etc.), waarom we dat doen en voor wie. Doel is om 
alle doelgroepen (inclusief de pers) daarmee te bereiken. Daarnaast is de communicatie gericht op een goede 
relatie tussen de mensen in de stad en het gemeentebestuur/organisatie. Het versterken van de beeldvorming 
van Heerlen is ook een kerntaak van Communicatie. Interne communicatie tenslotte is
noodzakelijk om in eigen huis medewerkers goed te informeren over ontwikkelingen en andere relevante zaken. 
Maar de interne communicatie moet zich ook richten op samenwerking en het binden van mensen in onze orga-
nisatie plus het vergroten van trots zijn op de stad en de eigen organisatie. 

1. Open en proactief Heerlen: communicatie met de stad
2. Helder en actueel Heerlen: communicatie aan de stad
3. Sterk imago Heerlen: communicatie over de stad
4. Een organisatie met betrokken en trotse medewerkers: interne communicatie

Beleidskaders 
• Stadsvisie Heerlen 2026;
• Coalitieakkoord ‘Heerlen Versnelt’;
• Taakstelling ‘gemeentelijke producten in 2012 digitaal ontsluiten’.

Wat gaan we daarvoor doen in 2014 ?

Om te kunnen beoordelen of we op het einde van deze MBP periode kwalitatief succesvol zijn, heeft de Raad de 
volgende ambities en indicatoren gedefinieerd:
• De transparantie van de gemeentelijke besluiten vergroten;
• De tevredenheid over het contact met de gemeente vergroten.
Om dit uiteindelijk te realiseren gaan we in 2014 o.a. de onderstaande activiteiten uitvoeren.

Versterken communicatie 
Om te komen tot versterking van de communicatie zijn in 2012 thema’s en acties benoemd. De uitwerking van 
deze acties is verdeeld over de periode 2013-2014. De verbeteringen richten zich op 4 doelstellingen: 

Communicatie met de stad
Open en proactief Heerlen: herstructurering
De herstructurering van de aandachtbuurten MSP, Hoensbroek-Passart en Vrieheide vragen om gerichte inzet 
en extra capaciteit. De werkwijze is erop gericht om de bewoners nauw te betrekken bij het hele proces van 
de herstructureringsaanpak, van planvorming tot uitvoering. Het contact tussen bewoners en gemeente wordt 
hiermee vergroot hetgeen hopelijk een positief effect heeft op de tevredenheid van onze burgers.

Helder en actueel Heerlen: crisiscommunicatie
De crisiscommunicatie wordt verder geprofessionaliseerd. De regionale invulling van crisiscommunicatie legt 
een grotere druk op de eigen organisatie. Op regionaal niveau vraagt dit om opleiding en oefenen en dus ook 
meer personele inzet in 2014. 

Communicatie aan de stad
Open en proactief Heerlen: stembuscommunicatie raadsverkiezingen2014
Rond om de Raadsverkiezingen maart 2014 vindt extra stembuscommunicatie plaats in samenwerking met de 
Griffie en de buurten.
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Communicatie over de stad
Sterk imago Heerlen: Jaar van de Mijnen 2015
Gelet op het belang van beeldvorming en imago van de stad Heerlen zetten we in 2014 in op een actieve aan-
pak en communicatie van dit prioritaire project. 
De rol van communicatie bij de Heerlen-lobby en andere netwerkbijeenkomsten wordt uitgewerkt en duidelijk 
belegd.

Fonds media uitingen
In deze begroting wordt een structureel bedrag van € 40.000 opgenomen voor media-uitingen. In 2014 zal 
deze worden ingezet voor de uitzending van de carnavalsoptocht. Hoe deze middelen in de jaren daarna worden 
ingezet is aan de Raad.

Interne communicatie
Een organisatie met betrokken en trotse medewerkers: huisvesting en Het Nieuwe Werken
Naast de tijdelijke huisvesting en de bouw van het nieuwe stadskantoor vraagt ook Het Nieuwe Werken om 
een goede communicatieaanpak. Deze ontwikkelingen zien wij als een kans om een cultuuromslag te maken. 
Gerichte inzet van interne communicatie is daarin van groot belang. 

Versterken Communicatie 2.0
In de communicatie van de gemeente en bij onze doelgroepen en gebruikers zijn volop ontwikkelingen. Die 
ontwikkelingen vragen om aanpassingen en modernisering van de communicatie op diverse terreinen. In 
de aanloop naar een nieuw gemeenbestuur in voorjaar 2014 gaan wij de communicatie een nieuwe impuls 
geven. Rollen en taken, maar ook de positie van de communicatie in de organisatie, worden kritisch bekeken 
en vernieuwd. Centrale begrippen in de versterking van de communicatie zijn: proactief adviseren en 
communiceren, efficiënt en effectief werken, ‘meten is weten’, duidelijke keuzes in wat we wel en niet doen, 
meer samenwerking met partners en een eigentijdse middelenmix. Bij dit laatste punt is de met een groei van 
onze digitale media.

Wat gaat het kosten? 

Transparantie      

Rekening Bijgestelde 
begroting

Begroting Meerjarenraming

x € 1.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lasten -370 -243 -215 -215 -215 -215

Baten 5 0 0 0 0 0

Totaal -366 -243 -215 -215 -215 -215

Bezuinigingen
• De vermindering van het onderhoud van intranet levert een besparing op van € 500 in 2014.
• Een vermindering van pagina’s in de stadskrant betekent een bezuiniging in 2014 van € 1.000.
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4. Paragrafen

4.1  Lokale heffingen (BBV, artikel 10)

Portefeuillehouder: N.A. Aarts
Directeur:  C.L.A.F.M. Bruls

Inleiding

In deze paragraaf zijn de lokale heffingen opgenomen. De besteding hiervan kan gebonden of niet gebonden 
zijn. Gebonden besteding betekent dat de baten alleen bestemd zijn voor het doel waarvoor zij geheven zijn. 
Niet gebonden besteding houdt in dat de baten tot de algemene middelen van de gemeente behoren.
De baten van de gebonden bestedingen zijn geoormerkt en mogen een kostendekkendheidspercentage van 
100% niet overstijgen. Met kostendekkendheidspercentage wordt bedoeld: het percentage van de lasten 
(inclusief kwijtschelding) voor zover deze worden gedekt door de netto-baten. Netto-belastingbaten zijn de 
belastingbaten gecorrigeerd voor oninbaarheid.

Conform artikel 10 Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn in de paragraaf opgenomen: de geraamde 
baten, het beleid ten aanzien van de lokale heffingen, een overzicht van de diverse heffingen, een aanduiding 
van de lokale lastendruk en het kwijtscheldingsbeleid.

Lokale heffing 2014

Niet gebonden heffingen  

Onroerende zaakbelasting 18.889

Hondenbelasting 825

Precariobelasting 339

Parkeergelden 1.560

Vergunning parkeren 233

Fiscalisering parkeerboetes 343

Toeristenbelasting 170

Subtotaal 22.359

  

Gebonden heffingen  

Afvalstoffenheffing 10.910

Rioolheffing 8.409

Subtotaal 19.319

  

Overige  

Algemene dienstverlening 1.040

Fysieke dienstverlening 1.567

Europese dienstenrichtlijn 45

Woonwagenrechten 47

Begraafrechten 461

Marktgelden 223

Subtotaal 3.383

  

Totaal 45.061
X € 1.000,-

Beleid Lokale heffingen
Ten behoeve van de belastingheffing en –inning voor de belastingjaren 2011-2014 is de beleidsnota Nota lokale 
heffingen 2011-2014 opgesteld, waarin de visie over het meerjarig gemeentelijke belastingbeleid is vastgesteld. 
Hierbij zijn de kaders voor de belastingheffing en -inning van lokale belastingen en de uitvoering van de Wet 
WOZ aangegeven, waarbinnen de komende vier jaren de belastingvoorstellen moeten passen. Tevens zijn een 
aantal concrete voorstellen benoemd met betrekking tot de lokale heffingen.

De kaders voor de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen zijn vooral te vinden in de 
Gemeentewet, de Wet Waardering Onroerende Zaken, de Wet Milieubeheer, de Algemene wet betreffende 
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rijksbelastingen, de Algemene wet bestuursrecht en de Invorderingswet 1990. De belastingverordeningen en 
de Leidraad Invordering van de gemeente zijn hierop gebaseerd. Daarnaast zijn een aantal uitvoeringszaken 
geregeld in gemeentelijke beleidsregels. 
De invulling van de gemeentelijke beleidsvrijheid wordt uiteraard mede bepaald door het coalitieakkoord en de 
begroting 2013. In het coalitieakkoord van 7 april 2010 is onder meer bepaald dat tariefstijgingen in beginsel 
maximaal gelijk mogen zijn aan een inflatiecorrectie waarbij gestreefd wordt naar 100% kostendekkendheid. 
Het reeds bestaande kwijtscheldingsbeleid wordt voortgezet. Uiteraard kunnen buitengewone omstandigheden 
er toe leiden dat anders wordt gehandeld. 

Gemeentelijke belastingen
De OZB, toeristenbelasting, parkeerbelastingen, hondenbelasting en precariobelasting zijn zuivere belastingen. 
Tegenover deze belastingen staat geen rechtstreekse individuele tegenprestatie van de overheid en behoren de 
baten tot de algemene middelen van de gemeente.

Milieuheffingen
De baten bij de begroting van deze specifieke heffingen zijn alleen bestemd voor het doel waarvoor zij gehe-
ven worden: afvalinzameling en –verwerking of rioolaanleg en –onderhoud. Bij een bevolkingsdaling zullen de 
kosten en dientengevolge de inkomsten (kostendekkendheid) van de afvalstoffenheffing en het rioolrecht niet 
direct dalen. Bij riool leiden minder gebruikers betekenen nauwelijks lagere onderhoudskosten. Met de nieuwe 
verbrede rioolheffing zijn gemeenten ook verantwoordelijk voor hemel- en grondwater. Beide zijn onafhankelijk 
van het aantal inwoners. Bij de afvalstoffenheffing is de daling van de kosten ontstaan door de nieuwe aanbe-
steding bij de RD4. Er wordt uitgegaan van 100% kostendekkendheid bij deze heffingen.

Overige
Dit betreft de baten uit leges, woonwagenrechten, begraafrechten en marktgelden. Leges worden geheven 
voor verstrekte diensten door het gemeentebestuur. Het verlenen van een dienst heeft betrekking op het in 
gang zetten van de dienstverlening. Er is dus sprake van een inspanningsverplichting en niet van een resul-
taatsverplichting. Het kan dus zo zijn dat een burger geen product ontvangt, maar wel leges moet betalen. De 
dienst kan een document (bijvoorbeeld paspoort, trouwboekje) maar kan ook een vergunning van de gemeente 
betreffen, waarmee aangegeven wordt dat de burger c.q. de instelling zich of houdt aan wettelijke voorschriften 
of ergens toestemming voor krijgt.
Bij legesheffing kiezen we voor toepassing van het profijtbeginsel waarbij de kosten grotendeels worden ver-
haald op het individu en niet geheel worden betaald uit de algemene middelen. 
We hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van kostenverlaging voor de burger bij aanvragen van 
dienstverlening via het digitale kanaal. Inmiddels is in de legesverordening voor een aantal producten een 
lager tarief opgenomen wanneer burgers gebruik maken van het digitale kanaal. Het is deels mogelijk kruis-
subsidiëring toe te passen: het hoger vaststellen van tarieven van leges voor sommige diensten om daarmee 
de tarieven voor andere diensten lager te kunnen houden. De mogelijkheden tot kruissubsidiëring zijn door de 
komst van de Europese Dienstenrichtlijn (EDR) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) echter 
beperkter geworden.

Daar waar gesproken wordt over het percentage verhoging met 1,78% wordt bedoeld de verwachte inflatiestij-
ging in 2014 van 2% ((Centraal Plan Bureau, september 2013) gecorrigeerd, conform de door de Raad aan-
genomen motie, voor het procentuele verschil tussen verwachte inflatie van 2013 (2%) en de doorgevoerde 
verhoging in de begroting 2013 (2,25%). 

1.  Onroerende zaakbelasting (OZB)
Doel van de heffing
De onroerendezaakbelastingen hebben tot doel om de gemeente te voorzien van algemene middelen. Het zake-
lijk karakter van deze belastingen sluit uit dat er rekening wordt gehouden met persoonlijke omstandigheden, 
zoals bijvoorbeeld het inkomen van belastingplichtige.

Tarievenbeleid
De totale OZB-baten voor 2014 stijgen met het percentage van 0,66%. Reden voor deze in relatie tot de ge-
corrigeerde inflatieontwikkeling (1,78%) lage stijging is dat wij een deel van de relatief hoge tariefstijging op 
rioolheffing willen compenseren. Het betreft een stijging bij de rioolheffing van Euro 211.000 als gevolg van een 
nieuwe (budgettair neutrale) verdeling van de uitvoeringskosten binnen de GBRD. 
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De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is gedaald van Euro 129.000,- (2013) naar Euro 121.000,- (2014), 
een verlaging van 6,2%. De OZB-tarieven van zowel woningen als niet-woningen stijgen met 6,08%. Dit resul-
teert in een verlaging van de lastendruk voor de burger met 0,5%.

2.  Hondenbelasting
Doel van de heffing
De hondenbelasting is een belasting die bijdraagt aan de algemene middelen van de gemeente. Het moet 
wel aantoonbaar zijn dat er kosten gemaakt worden die verband houden met het innen van hondenbelasting. 
Uit deze middelen worden bijvoorbeeld de kosten voor de aanleg van hondenuitlaatplaatsen en het beschik-
baar stellen van hondenpoepbakken betaald. Informatie m.b.t. hondenvoorzieningen wordt gegeven door het 
plaatsen van gegevens in buurtkranten en de stadskrant en flyers bij de belastingaanslagen. Daarnaast zijn 
zaken als inzet van drollenzuigers, reinigen van straten, handhaving en toezicht direct als kosten te linken aan 
hondenbezit.
Belastingplichtig voor de hondenbelasting is ‘de houder’ van een hond. Als grondslag geldt het aantal honden. 
Voor de tweede en volgende honden wordt een oplopend tarief gehanteerd. 

Tarievenbeleid
De tarieven worden verhoogd met het percentage van 1,78%. 

3.  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 uit-
hangborden, zonneschermen, lichtreclames, het uitstallen van winkelgoederen en terrassen. De heffingsmaat-
staf 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
Conform het coalitieakkoord wordt gedurende de huidige coalitieperiode geen reclamebelasting ingevoerd, maar 
wordt de relatie tussen de inkomsten en uitgaven van de precariobelasting nader onderzocht. Verder genereert 
een eventuele deregulering van de precario regelgeving minder baten. 
In de periode tweede helft van 2013 tot en met het voorjaar 2014 loopt een pilotproject precario in het centrum 
van Heerlen om het beleid achter de precarioverordening te vernieuwen en daarmee direct te voldoen aan het 
zorgen voor deregulering. Als de resultaten van de pilot bekend zijn wordt in de loop van 2014 de precariover-
ordening nader bekeken en aangepast / vereenvoudigd daar waar mogelijk.

Tarievenbeleid
In afwachting van de aanpassing / vereenvoudiging van de verordening in de loop van 2014 (wanneer de resul-
taten van de pilot bekend zijn) blijven de precariotarieven voor 2014 ongewijzigd.

4.  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 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 toe-
ristenbelasting geheven van degene die gelegenheid tot het verblijf biedt. Ingezetenen van de gemeente zijn 
vrijgesteld van de heffing van toeristenbelasting. 

Tarievenbeleid
In de reeds vastgestelde ‘Verordening Toeristenbelasting 2011 – 2014’ zijn de beleidsuitgangspunten verder 
uitgewerkt en is het tarief meerjarig vastgesteld op € 1,15 per overnachting. Er wordt geen indexering op het 
tarief toegepast.
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5.  Parkeergelden en fiscalisering parkeerboetes
Doel van de heffing
Voor het parkeren op de openbare weg of op parkeerterreinen kan de gemeente parkeerbelasting heffen. Op 
deze wijze kan parkeer- en/of verkeersbeleid door heffingen worden gereguleerd. Belastingplichtig is degene 
die parkeert of de aanvrager van een vergunning. De grondslag en het tarief worden gevormd door de omvang 
van de gemeentelijke dienstverlening, t.w. de duur van het parkeren en soms ook de grootte van de ingenomen 
parkeerruimte. Indien parkeercontroleurs constateren dat er geen of te weinig parkeergeld is betaald, wordt 
een naheffingsaanslag opgelegd. Jaarlijks wordt het bedrag voor de naheffingsaanslag bepaald op het toege-
stane maximum dat wordt vastgesteld door de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (voor 2014: € 58,-). 

Tarievenbeleid 
In de afgelopen jaren zijn minder parkeeropbrengsten gerealiseerd dan begroot. De begroting is hierop aange-
past. Begin 2014 wordt een nieuwe parkeernota aan de Raad voorgelegd. 
De gerealiseerde baten in de afgelopen jaren waren:

       

2010 2011 2012

Parkeergelden € 1.476.623 € 1.823.458 € 1.584.776 

6.  Afvalstoffenheffing
Doel van de heffing
Krachtens de Wet Milieubeheer is iedere gemeente verplicht huisvuil op te halen bij elk binnen haar grondge-
bied gelegen perceel waar huishoudelijke afvalstoffen in een particuliere huishouding kunnen ontstaan. Hieraan 
ligt de gedachte ten grondslag dat iedereen belang heeft bij een schone leefomgeving en derhalve bij een doel-
matige verwijdering van huisvuil. De hieraan verbonden kosten kunnen worden verhaald door een heffing van 
de feitelijke gebruiker van het perceel. De afvalstoffenheffing mag niet meer dan kostendekkend zijn.

Tarievenbeleid
De afvalstoffenheffing wordt geheven van de gebruiker. Bij deze berekening geldt een tariefdifferentiatie voor 
één-, twee- of meerpersoonshuishoudens.
Het variabele deel van het tarief afvalstoffenheffing is hetzelfde als in de omliggende gemeenten die deelnemen 
aan het volume frequentie systeem. De hoogte van de afvalstoffenheffing wordt voor 2014 en verder gebaseerd 
op de werkelijke aanbiedingen van het voorgaande begrotingsjaar. De doorgevoerde lastenverlichting als gevolg 
van de invoering van diftar blijft gehandhaafd. 

Het tarief voor afvalstoffenheffing daalt als gevolg van het aanbestedingsvoordeel van de RD4. 

7.  Rioolheffing
Doel van de heffing
De gemeente Heerlen heft zowel een rioolrecht van de eigenaar als van de gebruiker van een onroerende 
zaak die direct of indirect op de gemeentelijke riolering is aangesloten. Uit de rioolrechten wordt de gemeen-
telijke rioleringszorgplicht bekostigd. Het huidige rioolrecht wordt geheven op grond van artikel 229 van de 
Gemeentewet. Op 1 januari 2008 is de Wet Gemeentelijke Watertaken in werking getreden. De taken voor de 
gemeenten zijn daarbij uitgebreid. In het bijzonder krijgen gemeenten een zorgplicht ten aanzien van afvloei-
end hemelwater evenals maatregelen ter bestrijding van grondwaterproblemen. Gemeenten hadden uiterlijk op 
1 januari 2013 een nieuw gemeentelijk rioleringsplan moeten vaststellen waarin invulling wordt gegeven aan de 
nieuwe zorgplichten. De gemeente Heerlen heeft hieraan middels het Beleidsplan Stedelijk Watermanagement 
(BSW) 2011-2015 voldaan.
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Tarievenbeleid
In het BSW 2011 – 2015 zijn de hieronder genoemde uitgangspunten van toepassing. De huidige heffingsmaat-
staf is het waterverbruik met een eigenaars- en een gebruikersheffing. Ook voor rioolheffing geldt dat de op-
brengst niet hoger mag zijn dan de met de uitvoering van de taken gemoeide kosten. De tarieven zijn conform 
het vastgestelde BSW.
 
Sinds 2011 wordt in de regio Parkstad samengewerkt voor een doelmatiger beheer van het stedelijk waterma-
nagement. Eind 2012 heeft dit geresulteerd in de onderzoeksresultaten van de bestuursopdrachten “project 
Beheer en Onderhoud” en “project financiële uitgangspunten”. Verder is besloten om in Parkstadverband de 
Gemeentelijk Rioleringsplannen op te stellen, die vervolgens in alle raden separaat worden vastgesteld. Groot 
voordeel is dat de leest waarop de plannen zijn geschoeid dezelfde is. Een besluit over het al dan niet wijzigen 
van de heffingsmaatstaf wordt meegenomen in het proces dat momenteel loopt en naar verwachting eind 2014 
door u als Raad wordt vastgesteld. Uiteraard streven wij ernaar om de begroting 2015 te laten aansluiten op 
deze onderzoeken en de resultaten hiervan. 

8.  Algemene dienstverlening
Leges worden geheven als tegemoetkoming voor een dienst die de gemeente verricht. Deze dienst kan een 
document (bijvoorbeeld paspoort, trouwboekje) maar kan ook een vergunning van de gemeente betreffen, 
waarmee aangegeven wordt dat de burger of de instelling zich houdt aan wettelijke voorschriften c.q. ergens 
toestemming voor krijgt. Bij legesheffing wordt gekozen voor toepassing van het profijtbeginsel waarbij de 
kosten worden verhaald op het individu en niet worden betaald uit de algemene middelen. Kruissubsidiëring is 
alleen binnen de titel toegestaan.

Doel van de heffing
De leges behoren tot de categorie vergoedingen wegens door de gemeente verrichte (administratieve) diensten 
aan de burgers zoals verlening van vergunningen en de afgifte van stukken. Er is dus een duidelijke relatie tus-
sen de verleende dienst en de leges. Bij het bepalen van de hoogte van de legestarieven moet rekening worden 
gehouden met het feit dat de geraamde opbrengst van de leges niet mag uitgaan boven de geraamde gemeen-
telijke uitgaven.

Tarievenbeleid 
Regelmatig komt de vraag aan de orde om 100% kostendekkend te werken met betrekking tot verschillende 
rechten. In eerste instantie wordt er dan gedacht aan kostenbeheersing. Efficiencyvoorstellen in dit kader zijn 
reeds opgenomen in de begroting. Door het verlagen van kosten is het eveneens mogelijk om meer kosten-
dekkend te werken. Daarnaast zijn er specifieke diensten waarbij een 100%-kostendekkendheid wellicht niet 
gewenst is omdat anders de betreffende vergunning niet (meer) wordt aangevraagd dan wel de kosten oneven-
redig hoog zijn en daardoor bepaalde activiteiten niet meer worden ontplooid. Een onderzoek naar de kosten-
dekkendheid van de diverse tarieven heeft uitgewezen dat de kostendekkendheid m.b.t. algemene dienstver-
lening laag is. Aanpassing van diverse tarieven, losstaand van kostenbeheersing, is stapsgewijs noodzakelijk. 
Voor diverse gemeentelijke producten wordt de hoogte van de leges overigens landelijk bepaald. Als gemeente 
hebben we hierin dan geen beleidsvrijheid. In beginsel wordt gestreefd naar kostendekkendheid van alle lege-
sheffingen. Voor 2014 worden de tarieven op enkele plaatsen verhoogd voor meer dan alleen de inflatie. Waar 
rijks tarieven gelden worden de maximale tarieven overgenomen. Er zijn gedifferentieerde tarieven opgenomen 
voor aanvragen via de balie of via internet.

9.  Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
Leges omgevingsvergunning worden geheven voor het leveren van diensten die betrekking hebben op een 
aanvraag voor het verlenen van een omgevingsvergunning en het toezicht op een verleende vergunning. Op het 
moment dat een aanvraag voor een vergunning is ingediend, is de aanvrager leges plichtig. Kruissubsidiëring is 
alleen binnen de titel toegestaan.

Doel van de heffing
Leges omgevingsvergunning worden geheven voor het leveren van diensten die betrekking hebben op een 
aanvraag voor het verlenen van een omgevingsvergunning en het toezicht op een verleende vergunning. Op het 
moment dat een aanvraag voor een vergunning is ingediend, is de aanvrager leges plichtig. Deze leges worden 
geheven ter dekking van de kosten van de vergunningverlening.
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Tarievenbeleid 
In het kader van de omgevingsvergunning is als uitgangspunt gekozen dat de totale legesomvang voor de 
omgevingsvergunning niet de totale kosten van verlening van deze vergunning mag overschrijden (wettelijk 
bepaald). Kruissubsidiering tussen leges en toestemming die onder de omgevingsvergunning vallen en toe-
stemmingen die niet onder de omgevingsvergunning vallen, is na inwerkingtreding van de Wabo niet meer 
toegestaan. N.a.v. een kostendekkendheidsonderzoek dat gedurende 2013 heeft plaatsgevonden, zijn nieuwe 
inzichten tot stand gekomen. Het blijkt namelijk dat de baten hoger zijn dan de lasten en voor deze leges geldt 
dat er maximaal kostendekkend gewerkt mag worden, de tarieven worden op basis van deze conclusie voor 
2014 naar beneden bijgesteld. Tevens wordt de lijn van het degressieve tarief doorgezet en heeft dit betrekking 
op het hernieuwd invoeren van een maximaal bedrag aan leges (plafond). De resultaten zijn verwerkt in de 
verordeningen voor 2014.

10.  Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn
Een vergunningstelsel valt onder de Europese dienstenrichtlijn als het vergunningstelsel specifiek is gericht op 
dienstverleners / dienstverrichters. Hierbij is belangrijk dat de activiteit waarvoor een vergunning wordt aange-
vraagd leidend is of dat de Europese dienstenrichtlijn van toepassing is. De hoedanigheid van de aanvrager is 
niet relevant. Valt de vergunningverlening onder de Europese dienstenrichtlijn dan wordt de kostendekkendheid 
per onderdeel beoordeeld. Kruissubsidiering is dan alleen nog toegestaan binnen clusters van sterk samenhan-
gende vergunningsstelsels voor zover die stelsels onder de reikwijdte van de Europese dienstenrichtlijn vallen. 
Onder de Europese dienstenrichtlijn vallen zeven clusters: horeca, organiseren van evenementen of markten, 
prostitutiebedrijven, leefmilieuverordening, brandbeveiligingsverordening en een restcategorie. De tarieven 
stijgen met 1,78%.

10.1  Horeca
Doel van de heffing
Ieder horecabedrijf dat alcoholhoudende drank verstrekt heeft een vergunning nodig op grond van de Drank- en 
Horecawet. 

Tarievenbeleid
Voor 2014 wordt volstaan met een verhoging van 1,78%.

10.2  Organiseren evenementen of markten
Doel van de heffing
Uit onderzoek is gebleken dat er onder de kostendekkendheidsgrens gewerkt wordt. Volledige kostendekking 
zou de legestarieven voor een vergunning echter explosief kunnen laten stijgen waardoor er een demotiverende 
werking uitgaat op het organiseren van evenementen. Dit staat lijnrecht tegenover het evenementenbeleid, 
waarin we aangegeven dat het stimuleren van evenementen en festivals erg belangrijk is voor de gemeente 
Heerlen. In ieder geval wordt gestreefd naar meer kostendekkendheid dan nu het geval is. Voor het in rekening 
brengen van leges wordt naar een andere systematiek gezocht, waarbij er rekening gehouden wordt met ver-
schillen in grootte. Grotere evenementen vragen namelijk meer werk en afstemming met diverse partijen.

Tarievenbeleid
De tarieven stijgen met 1,78%.

11.  Woonwagenrechten

Doel van de heffing
De gemeente kan van bewoners van woonwagens op sub centra voor het gebruik van een standplaats een 
vergoeding vragen. Het streven hierbij is dat daartoe een huurovereenkomst wordt gesloten met de gebruiker. 
Gaat deze daar niet mee akkoord, dan geldt de belastingverordening als vangnet en kunnen er woonwagen-
rechten worden geheven. De heffing beoogt de kosten te dekken, die ten laste van de gemeente komen bij het 
innemen van een standplaats op een woonwagencentrum. De hoogte van het recht moet in een redelijke ver-
houding staan tot de geboden voorziening terwijl ingevolge de Huurprijzenwet Woonruimte aan de rechten een 
maximum wordt gesteld. Verder dient bij het tarief rekening te worden gehouden met de duur van het verblijf. 

Tarievenbeleid
Gestreefd wordt om met de betreffende bewoners van woonwagens huurovereenkomsten aan te gaan in plaats 
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van de heffing van woonwagenrechten, waardoor op termijn de woonwagenrechten verdwijnen. Gelet op de 
gelijkstelling met huurder van standplaatsen waarvan de huurprijs normaliter per 1 juli wordt verhoogd, zijn de 
woonwagenrechten met hetzelfde percentage per 1 juli 2013 verhoogd. Dit geldt ook voor 2014.

12.  Begraafrechten
Doel van de heffing
Deze belasting wordt geheven voor het uitgegeven recht aan een natuurlijk persoon tot het doen begraven van 
stoffelijke overschotten, het bijzetten van urnen en het verstrooien van as op de algemene begraafplaatsen van 
de gemeente en het gebruik van die begraafplaatsen, alsmede voor diensten, die in verband met het eerder 
genoemde door de gemeente worden verleend. Op deze wijze kunnen de kosten van onderhoud en begravingen 
door de gemeente worden gedekt. 

Tarievenbeleid
Eind 2010 heeft onderzoek uitgewezen dat de tarieven voor begraven en grafrechten in de gemeente Heerlen 
laag zijn in vergelijking met andere gemeenten en de kosten niet kostendekkend zijn. De tarieven zijn op basis 
van het beleidsplan aangepast per 1 maart 2011 maar zijn nog niet kostendekkend. In 2014 worden de tarie-
ven met 1,78% verhoogd. 

13.  Marktgelden
Doel van de heffing
Met de heffing wordt beoogd de kosten voor de organisatie en het beheer van de weekmarkten en het gebruik 
van gemeentegrond te verhalen. Het marktgeld wordt geheven van degene die een standplaats op de openbare 
markt inneemt, dan wel degene aan wie een standplaats is toegewezen. De grondslag is de ruimte die op de 
markt wordt ingenomen en in welk stadsdeel de markt plaatsvindt. Een en ander wordt tevens in het tarief tot 
uitdrukking gebracht.

Tarievenbeleid
Binnen de gemeente Heerlen zijn drie marktterreinen waar verschillende tarieven gelden, Heerlerheide, 
Hoensbroek en Heerlen-Centrum (hoog en laag tarief). Afhankelijk van de ruimte die op het marktterrein is 
toegewezen wordt het marktgeld berekend. Vanaf 2012 gelden hogere tarieven voor dagplaatsen (voor zo-
genaamde meelopers) op de weekmarkt. Voor 2014 wordt volstaan met een verhoging van 1,78%. De baten 
blijven echter achter, aangezien marktlieden een reguliere baan zoeken vanwege onzekerheden.

14.  BI-zone heffingen
Doel van de heffing
Op 1 mei 2009 is de Experimentenwet Bedrijven Investeringszones in werking getreden. Deze wet maakt het 
voor gemeenten mogelijk gebieden aan te wijzen waarbinnen van alle ondernemers een bestemmingsheffing 
wordt geheven. Een dergelijk gebied heet een Bedrijven Investeringszone (BI-zone). De belasting (oftewel BIZ-
bijdrage) is bedoeld voor het financieren van activiteiten die zijn gericht op het bevorderen van leefbaarheid, 
veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander mede publiek belang in de openbare ruimte van de BI-zone. Op 
deze manier kunnen de ondernemers investeren in een veilige en aantrekkelijke bedrijfsomgeving.

Een BI-zone wordt gevormd op initiatief van de ondernemers. Dit kan zowel binnen een nieuw als binnen een 
bestaand industrieterrein, bedrijventerrein, winkelgebied of gemengd gebied met winkels, horeca en/of toe-
risme.
De gemeente heeft een faciliterende rol, door een verordening vast te stellen, een draagvlakmeting te organise-
ren en de (verplichte) BIZ-bijdrages te innen.

De BIZ-bijdrage geldt uitsluitend voor onroerende zaken in een BI-zone, zoals kantoorpanden en winkels. De 
belasting geldt dus niet voor onroerende zaken die als woning worden gebruikt.

Tarievenbeleid 
Inmiddels zijn twee aanvragen, te weten Oranje Nassaustraat en Winkelcentrum Hartje Hoensbroek, behan-
deld door u als Raad. De BI-zone Winkelcentrum Hartje Hoensbroek is inmiddels gevormd. De aanvraag van 
de Oranje Nassaustraat is ook door u als Raad behandeld. Het draagvlak onder de winkeliers was echter zo 
laag dat deze alsnog niet in werking is getreden. De wet regelt dat de opbrengst van de heffing als subsidie 
uitgekeerd wordt aan de vereniging / stichting die de activiteiten namens de ondernemers in de zone uitvoert. 
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Voor de BI-zone Winkelcentrum Hartje Hoensbroek is in 2010 een uitvoeringsovereenkomst gesloten tussen de 
Stichting BIZ Winkelcentrum Hartje Hoensbroek en de gemeente Heerlen, welke geldt voor de termijn van 
1 januari 2011 t/m 31 december 2015. Hierin zijn de afspraken tussen beide partijen vastgelegd.

Een aanduiding van de lokale lastendruk
Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO), verbonden aan de 
Rijksuniversiteit Groningen, hanteert de begrippen woonlasten en bijkomende woonlasten. Hypotheeklasten 
maken vaak meer dan de helft uit van de woonlasten. Naast de hypotheeklasten zijn er tal van bijkomende 
woonlasten. Dit betreft energie, water, rijksbelastingen, waterschapslasten en gemeentelijke belastingen. 
De gemeentelijke woonlasten (lokale lastendruk) maken (gemiddeld landelijk) 17% uit van de totale bijko-
mende woonlasten: de onroerendezaakbelastingen 6% en riool- en afvalstoffenheffing 11%. (Bron: COELO 
Woonlastenmonitor 2013).

Veel woonlasten zijn gebaseerd op WOZ-waarde, waardoor de gemeente Heerlen een goedkope gemeente is 
voor wat betreft de totale woonlasten. Heerlen heeft namelijk de laagste gemiddelde WOZ-waarde van alle 
gemeenten.
 
Onder de gemeentelijke woonlasten verstaan we het gemiddelde bedrag dat een huishouden in een bepaalde 
gemeente betaalt aan onroerendezaakbelastingen (eigenaren-heffing woningen), rioolheffing en afvalstoffenhef-
fing. De onroerende zaakbelastingen en de rioolheffing hebben ook betrekking op andere objecten dan wonin-
gen, bijvoorbeeld bedrijfspanden. Deze heffingen kunnen als bedrijfslasten worden aangemerkt.

De lokale lastendruk in 2013 in de gemeente Heerlen ligt € 11, - (1,6%) boven het landelijke gemiddelde 
(€ 697,-). Duidelijk is dat de stijging van de lokale lastendruk van de gemeente Heerlen in 2014 ruim onder de 
geraamde inflatievan 2% blijft. Dit is conform de afspraken in het coalitieakkoord 2011-2014. Onderstaande 
grafiek laat de meerjarige ontwikkeling van de woonlasten zien van een meerpersoonshuishouden van de ge-
meente Heerlen en de meerjarige ontwikkeling als de woonlasten met de jaarlijkse inflatie waren verhoogd. De 
verhoging van de woonlasten ligt ruim onder de inflatie. Dit is exclusief de teruggaaf in de jaren 2011 en 2012.

Op de ranglijst van COELO van woonlasten (nr. 430 heeft de hoogste woonlasten) is de gemeente Heerlen ge-
stegen van plaats 435 in 2008 (toen waren er nog 444 (deel)gemeenten), naar 389 in 2009, naar 280 in 2010, 
naar 273 in 2011, naar 221 in 2012 en plaats 211 in 2013.
Het onderstaand overzicht geeft de ontwikkeling aan van de woonlasten in de periode tussen 2010 en 2013. Er 
is duidelijk te zien dat de stijging van de woonlasten in Heerlen (op Kerkrade na) het laagste is t.o.v. andere 
gemeenten in de genoemde periode. Hierbij is gekozen voor een vergelijking met andere (grotere) Limburgse 
gemeenten en dient opgemerkt te worden dat de verschillen tussen de vergeleken gemeenten relatief zijn, aan-
gezien zij worden beïnvloed door de verschillen in voorzieningenniveaus en de samenstelling van de onroerende 
zaken binnen deze gemeenten.
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Gemeente Ontwikkeling woonlasten 2010-2013

Sittard/Geleen 5,74%

Maastricht 8,76%

Heerlen  1,29%

Landgraaf 9,78%

Kerkrade  -2,13% 

Venlo 8,85%

Bron: COELO 

Onderstaande tabel laat de woonlasten voor 2013 en 2014 zien voor een eenpersoonshuishouden en meerper-
soonshuishouden en gesplitst naar de kosten voor een eigenaar en een huurder. Bij de eigenaar wordt uitge-
gaan van de gemiddelde WOZ-waarde van de gemeente Heerlen, nl. € 121.000,- (opgave GBRD). In de laatste 
kolom staat het procentuele verschil tussen 2014 en 2013. 

Begroting 2013 Begroting 2014 Verschil Verschil

Eenpersoons huishouden

Afval: eenpersoonshuishouden

Riool (eigenaar + gebruiker, of al-
leen gebruiker bij huur)

Eigenaar € 569,07 € 561,79 € -7,28  -1,28%

Huurder € 281,19 € 267,78 € -13,41  -4,77%

Meerpersoons huishouden

Afval: meerpersoonshuishouden

Riool (eigenaar + gebruiker, of al-
leen gebruiker bij huur)

Eigenaar € 707,52 € 688,90 € -18,62  -2,63%

Huurder € 418,94 € 394,89 € -24,05  -5,74%

Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid
Zoals uit het coalitieakkoord blijkt willen wij het armoedebeleid in de komende periode, in goede en slechte 
tijden blijven uitvoeren en daar waar mogelijk binnen die budgetten verbeteren. Dit voornemen bepaalt ook de 
richting voor het kwijtscheldingsbeleid van onze lokale heffingen voor deze MBP periode. Wij willen de mensen 
die het nodig hebben helpen en tegemoet komen. Bij dit voornemen sluit het huidige beleid goed aan en 
daarom handhaven wij het kwijtscheldingsbeleid op het niveau zoals het nu is. Dit is in de ‘Nota lokale heffingen 
gemeente Heerlen 2011 – 2014’ op 7 december 2010 vastgesteld.

Het gemeentelijk beleid ten aanzien van het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen is geëf-
fectueerd op kwijtschelding van de woonlasten, het gebruikersdeel van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. 
De overige heffingen, welke vermijdbaar zijn, komen in Heerlen niet in aanmerking voor kwijtschelding. Met 
betrekking tot de afvalinzameling (diftar o.b.v. het volume/frequentiesysteem) handhaven wij het beleid om 
het vaste deel voor kwijtschelding in aanmerking te laten komen, tot maximaal de hoogte van kwijtschelding in 
2009. Hiermee wordt meer recht gedaan aan de slogan ‘de vervuiler betaalt’, gaat er een financiële prikkel uit 
om bewust om te gaan met afvalscheiding en wordt tevens voorkomen dat er op allerlei wijzen afvaltoerisme 
ontstaat doordat onder meer afval wordt aangeboden door burgers bij een vriend of familielid die kwijtschelding 
ontvangt.
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4.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing (BBV, artikel 11)

Portefeuillehouder: N.A. Aarts
Directeur:  C.L.A.F.M. Bruls

Weerstandsvermogen
Deze paragraaf geeft de actuele stand van het weerstandsvermogen en de risico’s van de gemeente Heerlen 
weer. Het weerstandsvermogen geeft de mate aan, waarin de gemeente in staat is om de nadelige gevolgen 
van risico’s (financiële tegenvallers) op te vangen zonder dat het beleid moet worden gewijzigd. Het geeft in-
zicht in de robuustheid van de financiële positie van de gemeente.

Het weerstandsvermogen is in feite het vermogen om financiële tegenvallers op te vangen teneinde onze taken 
te kunnen voortzetten. In de begroting 2014 stellen wij voor om het positieve saldo van de voorgenomen be-
sluiten 2014 te storten in de algemene reserve. Dit heeft een positief effect op onze beschikbare weerstandsca-
paciteit.  Dit betekent een ratio weerstandsvermogen voor de begroting 2014 van 1,05. De najaarsnota liet wel-
iswaar een negatief resultaat zien van € 3 miljoen per ultimo 2013. Echter wij verwachten o.a. door de goede 
berichten inzake het BUIG budget dat het uiteindelijke financiële resultaat over 2013 beter zal uitvallen dan de 
najaarsnotaprognose.  In het slechts denkbare scenario bij een negatief resultaat van € 3 miljoen in 2013 blijft 
het ratio weerstandsvermogen binnen de afgesproken bandbreedte. Rekening houdende met dit verlies wordt 
het ratio weerstandsvermogen dan 0,85.

Het weerstandsvermogen is afhankelijk van de benodigde weerstandscapaciteit (de ingeschatte risico’s) en de 
beschikbare weerstandscapaciteit (de middelen die beschikbaar zijn om eventuele tegenvallers op te vangen). 
Het weerstandsvermogen wordt gevormd door de aanwezige middelen om de nadelige gevolgen van risico’s op 
te vangen.

Bij de begroting 2014 zijn risico’s geïnventariseerd, zoveel mogelijk gekwalificeerd en is vanuit deze gegevens 
het weerstandsvermogen bepaald. 

Het weerstandsvermogen is als volgt berekend:

     Beschikbare weerstandscapaciteit
Ratio weerstandsvermogen = 
     Benodigde weerstandscapaciteit
(= max. of min. risicobedrag)

Op basis van de beschikbare weerstandscapaciteit (algemene reserve) is de ratio:  

Prognose voor Begroting 2014   
15,49 mln. (algemene reserve incl. grondbedrijf) / 14,73 mln. (risicosimulatie) = 1,05

Beoordeling weerstandsvermogen
Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen wordt gebruik gemaakt van onderstaande 
waarderingstabel die in samenwerking tussen NAR en de Universiteit Twente is opgesteld. Op basis van boven-
staande berekening wordt het weerstandsvermogen van de gemeente Heerlen gewaardeerd op voldoende. Dit 
betekent dat de gemeente Heerlen over voldoende vermogenspositie beschikt om haar risico’s in financiële zin 
af te dekken. De beschikbare weerstandscapaciteit is nagenoeg gelijk aan de benodigde weerstandscapaciteit.

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
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Zoals vermeld in de nota risico’s en weerstandsvermogen, welke is goedgekeurd door de Raad, streeft de 
gemeente Heerlen naar een bandbreedte van het weerstandsvermogen van minimaal 0,8 en maximaal 1,2. 
Weerstandsvermogen is “niets meer en minder” dan de relatie tussen de risico’s en de weerstandscapaciteit. De 
risicobedragen worden in eerste instantie afgezet tegen de aanwezige algemene reserve. De algemene reserve, 
tevens de grootste voedingsbron van de weerstandscapaciteit, is leidend in dit verhaal. We streven naar een 
algemene reserve die voldoet aan de gestelde bandbreedte van 0,8 – 1,2. Het college krijgt de opdracht om bij 
zowel over- als onderschrijding van de bandbreedte binnen een termijn van een half jaar zorg te dragen dat de 
ratio binnen de bandbreedte valt. Een dergelijk voorstel wordt aan de Raad ter besluitvorming voorgelegd. Met 
andere woorden we streven naar een weerstandsvermogen (algemene reserve) “op te bouwen” die een bijna 
één op één relatie heeft met het totaalbedrag aan risico’s die voorhanden zijn binnen onze gemeenten met een 
ruimte van 0,2 zowel negatief als positief.

Risico’s

I = incidenteel
S= structureel

Claims alle programma’s (I)
Bij het uitoefenen van haar taken, wordt de gemeente regelmatig geconfronteerd met claims, van derden, die 
leiden tot juridische procedures. Deze claims kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op aanbestedingen, (loon-
kosten)subsidies, planschades óf op eerder toegekende schadevergoedingen. Het grootste deel van deze claims 
is niet verzekerd en de uitkomst van juridische procedures is moeilijk in te schatten.

Te nemen maatregel:
Blijven monitoren zodat mogelijke risico’s vermeden worden.

Economische activiteit programma “economische stimulering” (S) 
De investeringsbereidheid van bedrijven en banken loopt steeds verder terug. Dit als gevolg van de lange duur 
van de huidige crisis. Qua investeringen moeten we het dan ook hebben van bedrijven met de mogelijkheid om 
eigen vermogen in te zetten. Vaak betreft dit dan bedrijven uit de MKB-sector die willen uitbreiden/groeien en 
al in de regio zijn gevestigd. De problematiek bij het realiseren van nieuwe bedrijfsinvesteringen heeft dan ook 
vooral te maken met externe factoren en niet met de acquisitie-inspanningen en de ruimtelijke mogelijkheden 
in het Heerlense. Voor de locaties Avantis en Trilandis werken wij intensief samen met onze partners. Bij die 
locaties is sprake van een gespreid risico, terwijl voor locaties zoals Coriopolis, Autoboulevard en Emmaterrein 
de gemeente als grondeigenaar zelf het volledige risico draagt bij vertraging in de verkoop van gronden. 

Te nemen maatregel:
Samen met partners blijven wij werken aan een goed profiel en aan optimale acquisitieprocessen. Datgene wat 
wij kunnen doen, wordt maximaal ingezet. Er zijn echter vele factoren die een positief besluit tot vestiging c.q. 
een investering bepalen. Factoren die door de gemeente resp. de aanbieder van een locatie niet of nauwelijks te 
beïnvloeden zijn. De mogelijkheden van cofinanciering worden waar mogelijk ingezet om multiplier effecten te 
genereren.

Gemeentegaranties programma “leefomgeving + bestuur en dienstverlening” (S) 
De in het verleden geleden verliezen als gevolg van verleende gemeentegaranties zijn gedeeltelijk teruggevor-
derd. Zo heeft de gemeente in totaliteit € 874.000 aan inkomsten gegenereerd. De verliezen konden destijds 
voor 50% bij het Ministerie van VROM gedeclareerd worden, hetgeen ook is geschied. De gemeente loopt het 
risico dat het Rijk haar deel bij de gemeente opeist, ofwel € 438.500. Het is nog niet duidelijk of het Rijk dan de 
bijbehorende uitvoeringskosten in mindering zal brengen. 
Voorts heeft de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen de garanties o.b.v. de gemeenschappelijke regeling 
tussen Heerlen en het B.L.G. niet overgenomen. Een eventueel verlies is 100% voor rekening van de gemeente. 
De gemeente Heerlen staat nog garant voor 16 leningen met een restant hoofdsom van € 242.000. De ko-
mende jaren zullen deze garantieverplichtingen alleen maar afnemen omdat er geen garanties meer worden 
verstrekt op basis van de gemeenschappelijke regeling.

Te nemen maatregel:
De risicopost gemeentegaranties wordt elk jaar door de gemeente geactualiseerd. De toepassing van verhaal 
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(terugvordering van de in het verleden geleden verliezen als gevolg van verleende gemeentegaranties) en de 
hiermee gepaard gaande (ontvangen) gelden worden elk jaar apart geregistreerd en administratief vastgelegd 
c.q. verwerkt. Het risico van de openstaande leningen op basis van de gemeenschappelijke regeling tussen 
Heerlen en B.L.G. wordt elk jaar kleiner. Ook dit risico wordt elk jaar geactualiseerd en geanalyseerd om het 
risico beheersbaar te houden.

Vandalisme en schade programma “leefomgeving” (S) 
Vandalisme en schade in de openbare ruimte ontstaan voornamelijk door vernielingen, graffiti en een toename 
van zwaardere en grotere voertuigen. Zolang we daarvoor geen effectieve oplossingen vinden zal dat probleem 
niet verminderen. 

Reeds genomen maatregel:
De fysieke maatregelen (meer toezicht houden, snoeien van groen). Dit heeft nog niet geleid tot aantoonbare 
kostenreductie. Ook blijft het verhalen van schade een groot probleem. 

Te nemen maatregel:
Met het stedelijk plan schoonhouden proberen we komende jaren onnodige vervuiling en vernielingen tegen te 
gaan. Insteek van het plan is het vergroten van de betrokkenheid van bewoners en alle betrokkenen. Daar waar 
acute problemen spelen, hebben de buurtteams hierin een belangrijke rol. 

Projectenportefeuille programma “ruimtelijke ontwikkeling” (S)
De beschikbare budgetten om een aantal infrastructurele en/of herstructureringsprojecten te realiseren zijn op 
middellange en lange termijn niet voldoende om alle voornemens te realiseren. (Her)prioritering van projecten 
is daarom noodzakelijk. Dit kan betekenen dat een aantal voorgenomen projecten stopgelegd c.q. getempori-
seerd zal worden en dat gewekte verwachtingen bij derden mogelijk niet nagekomen kunnen worden. In hoe-
verre dit leidt tot schade is niet in te schatten. In Parkstadverband is momenteel een onderzoek gestart naar 
mogelijke planschade in relatie tot het deprogrammeren van eerder geplande woningen.

Reeds genomen maatregel:
Een herprioritering van (woningbouw)projecten is doorgevoerd. Een aantal grondexploitatieprojecten zal 
hierdoor niet worden afgerond. Dit is in nagenoeg alle gevallen toe te schrijven aan de marktomstandighe-
den waardoor het plan, op basis waarvan de exploitatie was opgesteld, niet meer kan worden uitgevoerd. In 
al deze gevallen moet uit nadere studie blijken of en wanneer alsnog opbrengsten voor deze locaties kunnen 
worden gegenereerd, waarbij wellicht ondersteuning kan worden gevonden in de mogelijkheden die de nieuwe 
Grondexploitatiewet gaat bieden. De komende tijd wordt duidelijk welke financiële consequenties de herprio-
ritering heeft: het stopzetten c.q. alternatief ontwikkelen van plannen zal/kan ertoe leiden dat de opgenomen 
boekwaarden binnen de grondexploitaties te hoog zijn.

Te nemen maatregel:
Ook de woningbouwplannen die wel nog op de Parkstadprogrammering staan en op realisering wachten, 
worden beleidsmatig opnieuw tegen het licht gehouden. Hierbij worden – voor zover mogelijk – ook de juri-
dische en financiële consequenties van het eventueel schrappen van plannen in kaart gebracht. De nieuwe 
Parkstadprogrammering is vastgesteld. Wanneer nieuwe plannen voor een project zijn opgesteld, worden deze 
aan de Raad ter besluitvorming voorgelegd inclusief de daaraan verbonden financiële consequenties. Alsdan 
moeten wellicht voorzieningen worden gevormd om deze financiële implicaties op te vangen, vanuit enerzijds 
de samenwerkingsverbanden en anderzijds de activiteiten van de subsidioloog wordt ingezet om de benodigde 
projectfinancieringen te verkrijgen. 

Verbonden Partijen alle programma’s (S)
Verbonden partijen voeren meestal gemeentelijke taken uit met een groot politiek belang. Ze leveren een forse 
bijdrage aan de realisatie van maatschappelijke doelen. Participatie in verbonden partijen levert de gemeente 
niet alleen voordelen op, maar ook financiële en bestuurlijke risico’s.

Te nemen maatregel:
Het beleid conform de nota verbonden partijen uitvoeren. Om de voordelen optimaal te benutten en de risico’s 
te beheersen is aandacht voor de sturingsrelatie met en risicobeheersing bij verbonden partijen belangrijk.
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Klein Onderhoud Verhardingen programma “leefomgeving” (S)
Omdat we minder doen aan groot onderhoud aan verhardingen in woonbuurten, neemt het klein onderhoud 
toe. 
Te nemen maatregel:
We willen verhardingen in ieder geval veilig begaanbaar houden. Het tekort in klein onderhoud wordt daarom 
afgedekt uit het budget voor groot onderhoud. Dit is van invloed op de uitvoering van het groot onderhoud. 

Onderhoud gebouwen programma “leefomgeving” (S)
De onderhoudstoestand van panden in het cluster panden zonder onderhoudsplan (panden die een tijdelijke 
status hebben) is slecht. Zolang hier geen achterstallig onderhoud weggewerkt wordt, kunnen zich onvoorziene 
kosten voordoen. 
Reeds genomen maatregelen: 
We hebben ervoor gekozen om voor alle panden zonder onderhoudsplan een ‘fonds’ in te richten met een ge-
schat budget. Dit bedrag is bestemd voor calamiteiten in alle gebouwen in dit cluster. Dit fonds wordt “gevuld” 
uit het reguliere totale onderhoudsbudget.

Bodemsanering programma “ruimtelijke ordening” (S)
De gemeente kan op enig moment te maken krijgen met een geval van ernstige en gezondheidsbedreigende 
bodemvervuiling waar onmiddellijk moet worden gesaneerd. In zo’n situatie, die tot nog toe niet is voorge-
komen, worden de saneringskosten ten laste van de algemene reserve gebracht. Dit komt, statistisch gezien, 
ongeveer éénmaal in de vijf jaar voor en vergt dan enorm hoge kosten aan sanering. Afhankelijk van de grootte 
van de verontreiniging is dan al gauw te rekenen met enkele honderdduizenden euro’s aan kosten. 

Te nemen maatregel:
Door onderzoek aantonen wie de veroorzaker is van de vervuiling. De kosten worden vervolgens verhaald op de 
vervuiler.

Onderwijshuisvesting programma “ economische stimulering” (I)
De schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs hebben voor het jaar 2014 diverse aanvragen inge-
diend in het kader van de “verordening voorzieningen huisvesting onderwijs”. 
Naast de aanvragen ten behoeve van noodzakelijk onderhoud zijn aanvragen vaak ook het gevolg van demo-
grafische ontwikkelingen zoals leerlingenkrimp. Vanwege het feit dat de gemeente de wettelijke plicht heeft om 
schoolgebouwen beschikbaar te stellen, die voldoen aan de eisen van de tijd, betekent dat ook in tijden van 
leerlingenkrimp investeringen in de Heerlense schoolgebouwen gepleegd zullen moeten worden. Ook worden 
er door de schoolbesturen in het kader van de uitvoering, van het door de Raad vastgestelde IHP, aanvragen 
ingediend. 
Op dit moment is wetgeving in voorbereiding waarin door het Ministerie van BZK wordt voorgesteld dat het 
groot onderhoud aan de schoolgebouwen voor primair onderwijs onder de verantwoordelijkheid van de school-
besturen zal gaan vallen. Ingangsdatum van deze wetgeving staat vooralsnog op 01-01-2015. Indien deze 
wetgeving door het Parlement wordt goedgekeurd zal het groot onderhoud niet langer onder de verantwoorde-
lijkheid van de gemeente vallen en kan hierdoor niet langer aangevraagd worden bij het gemeentebestuur. Op 
dit moment is er nog geen duidelijkheid over de wijze van overdracht van deze verantwoordelijkheid en het al 
dan niet instellen van een overgangsregeling. Het risico bestaat dat in het kader van deze overdracht er nog 
eenmalig noodzakelijke onderhoudsactiviteiten door de gemeente gefinancierd dienen te worden. 

Te nemen maatregel:
Dit risico proberen te voorkomen door in onderling overleg met belanghebbende de gehonoreerde aanvragen te 
vertragen c.q. gefaseerd uit te voeren.

Bestuurskracht programma Bestuur en Dienstverlening (S)
Regionale samenwerking kan een risico met zich meebrengen. De mate waarin wij onze TOP-5 ambities tot 
uitvoering brengen is afhankelijk van het vermogen van de regio om keuzes te maken, middelen te verzame-
len en de uitvoering op gang te krijgen. Ook op het gebied van operationele samenwerking zijn wij afhankelijk 
van onze buurgemeenten. Komt de samenwerking niet van de grond dan betekent dat niet alleen dat wij onze 
inhoudelijke doelen niet halen maar dan halen wij de ombuigingsdoelen ook niet. Het rijksbesluit om de WGR+ 
status op te heffen zal gevolgen hebben voor de Parkstad samenwerking. Om die reden heeft Heerlen aange-
drongen op een evaluatie van het pact van Parkstad en nemen wij actief deel aan het uitwerken van een nieuw 
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model voor samenwerking. De vraag daarbij is ‘hoe kunnen wij de samenwerking vormgeven zodat deze opti-
maal is geëquipeerd om de (nieuw te formuleren) regionale opgave aan te kunnen?’. Een dergelijke discussie en 
omvorming zal tijd en inzet kosten, het risico bestaat dat dit ten koste gaat van de uitvoering. 

Te nemen maatregel:
Voorgang in de samenwerking in Parkstadverband blijven sturen en monitoren. Wat betreft de evaluatie van het 
pact van Parkstad en het toekomstbestendig en optimaal organiseren van de samenwerking is het vooral van 
belang dat Heerlen de centrumrol waarmaakt en vanuit die rol perspectief kan bieden voor de regionale ontwik-
keling (doel) en de samenwerkingsstructuur (middel) waarbij het doel niet mag leiden onder de discussies over 
het middel. 

Woonwagenstandplaatsen programma “leefomgeving” (I)
Er resteren nog een 50-tal standplaatsen in beheer en onderhoud bij de gemeente. In totaliteit zijn er 44 stand-
plaatsen verkocht. Het is te verwachten dat nog een beperkt aantal standplaatsen aan bewoners kan worden 
verkocht. Ten gevolge van een aantal juridische vraagstukken omtrent huurinning en gedoogbeschikkingen 
inzake bouwsels, stagneert de voorgenomen overdracht van de resterende standplaatsen aan een of meer wo-
ningbouwcorporaties. Het risico heeft betrekking op het achterstallig onderhoud van de resterende plaatsen.

Te nemen maatregel:
Huidige onderhoudstoestand continueren en actief sturen op overdracht.

Achterstand bij actualisering bestemmingsplannen programma “ruimtelijke ontwikkeling” (S)
Het bestemmingsplan is het instrument bij uitstek om het ruimtelijk beleid te handhaven. Het bestemmingsplan 
moet om de 10 jaar geactualiseerd worden. Momenteel is er een achterstand ontstaan in het actualiseringspro-
ces. Heerlen kent 33 plangebieden die cyclisch dienen te worden geactualiseerd. Binnen de mogelijkheden van 
Heerlen - mits de personele capaciteit tijdig op orde is – zal de inhaalactie zo’n 10 jaar doorlooptijd vergen.
De volgende risico’s doen zich voor:
• het ontbreken van een adequaat ruimtelijk sturingsinstrument;
• het ontbreken van een actueel bestemmingsplan kan leiden tot mislopen inkomsten.

Te nemen maatregel
Het actualiseren van bestemmingsplannen in de organisatie verankeren en het als een cyclisch proces integre-
ren in de bedrijfsvoering van Stadsplanning. 
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4.3 Onderhoud kapitaalgoederen (BBV, artikel 12)

Portefeuillehouder: N.A. Aarts 
Directeur:  C.L.A.F.M. Bruls

Wegen 
Doelstelling
We beheren en onderhouden de verhardingen (wegen, straten, fietspaden, trottoirs, voetpaden en pleinen) op 
adequate wijze. De kwaliteit wordt uitgesplitst in vier beleidsthema’s, Te weten;
• Veiligheid
• Comfort
• Aanzien
• Duurzaamheid

Veiligheid is het belangrijkst. Een veilige verharding verwachten is onze zorgplicht.

Beleidskader 
U als Raad heeft de wegverhardingsnota 2011-2015 is op 06 juni 2012 vastgesteld.
Besloten is:
• De wegverhardingen in de hoofdinfrastructuur, centra en bedrijventerreinen te onderhouden conform de 

landelijke CROW-systematiek.
• 35 Procent van het noodzakelijk groot onderhoud in woongebieden uitvoeren.
• Géén grootschalig onderhoud in landschappelijk waardevolle gebieden.

Door het niet verhogen van het beschikbaar budget voor grootschalig onderhoud voor verhardingen, zal het 
kleinschalig onderhoud in woongebieden en landschappelijk waardevolle gebieden toenemen en de beeldkwali-
teit afnemen.
In het Kwaliteitsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte 2011 -2015 is de beeldkwaliteit van de verhardingen in 
Landschappelijk Waardevolle gebieden verlaagd van niveau B naar C. (B= Voldoende, C = Matig). 

In 2012 is de globale visuele weginspectie uitgevoerd, die eens in de twee jaar plaatsvindt.
De resultaten hiervan staan in onderstaande grafieken. 

Asfaltverharding
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Elementen

In 2014 zal grootschalig onderhoud worden uitgevoerd op onder andere de wegen: 
• Imstenraderweg
• Kloosterkensweg
• Wijngaardsweg
• Fietspad Valkenburgerweg
• Parallelweg, gedeelte rotonde In de Cramer tot ingang hotel Van der Valk
• Terworm, gedeelte ingang van der Valk tot kasteel Terworm
• Belemnieterf
• Carboonstraat
• Mijnzetellaan
• Voskuilenweg
• Koekoeksweg
• Akerstraat Noord, gedeelte Passartweg tot Demstraat

Circa 80.810 m2 staat in de planning voor 2014.
 
Soms dragen we financieel bij aan projecten, zodat het onderhoud wordt meegenomen in het totale project. 
Enkele projecten voor 2014 zijn:
• Rioolrenovatie Eikenderveld
• Rioolrenovatie Burg. Waszinkstraat
• Rioolrenovatie Juliana Bernhardlaan
• Herinrichting Patersweg

Financieel
Het jaarlijks onderhoudsbudget is vastgesteld op € 2.553.722.

Kunstwerken 
Doelstelling
Civieltechnische kunstwerken moeten veilig, heel en schoon zijn. Dit vraagt om adequaat beheer en onderhoud. 

Beleidskader 
In de nota ’onderhoud civieltechnische kunstwerken 2012 - 2016’ staat hoe wij de kunstwerken beheren en 
onderhouden. De nota is op 3 juli 2012 vastgesteld door u als Raad.

Toekomstig beleid 
We willen het correctief onderhoud (gebreken pas herstellen als ze zichtbaar zijn) ombuigen naar preventief 
onderhoud, omdat dit op de lange termijn duurzamer en goedkoper is. Hierbij hanteren we de thema’s veilig, 
heel en schoon. Achterstallig onderhoud pakken we op.
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In de planning 2014 is opgenomen:
• de reguliere schouw (visuele inspectie) van alle kunstwerken
• nadere inspectie van een aantal kunstwerken
• werkzaamheden aan de kleinere kunstwerken zoals trappen, keerwanden, bruggetjes
• groot onderhoud aan grotere kunstwerken is nog niet gepland, de huidige inspectieronde vindt momenteel 

nog plaats.

Financieel  
Het jaarlijks onderhoudsbudget is vastgesteld op € 385.657.

Riool
Doelstelling
Het doelmatig inzamelen en transporteren van het huishoudelijke en bedrijfsmatige afvalwater naar de rioolwa-
terzuiveringsinstallatie, of een adequate verwerking van het huishoudelijke afvalwater ter plaatse. Het doelma-
tig inzamelen en verwerken van het overtollige hemelwater en het bevorderen van een schoon milieu (water, 
bodem, lucht). Het treffen van maatregelen in het openbare gebied om structureel nadelige gevolgen van de 
grondwaterstand zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. 
Riolering valt onder het programma leefomgeving. Via de doelstelling Schoon en Heel wordt het rioolstelsel 
efficiënt beheerd en waar nodig vervangen. Daarnaast wordt geïnvesteerd in maatregelen zoals afkoppelen, 
aanleggen bergbezinkbassins om de waterkwaliteit van de Caumerbeek en Geleenbeek te verbeteren en het 
ontkluizen en herinrichten van de Caumerbeek.

Beleidskader
Europese Kaderrichtlijn Water, Wet Milieubeheer, Waterbeheer 21e eeuw, Nationaal Bestuursakkoord Water, 
Waterplan (2011-2015), Beleidsplan Stedelijk Watermanagement (2011-2015).

Toekomstig beleid
Waarom is water belangrijk?
Zonder ‘schoon‘ water is op aarde geen leven mogelijk. Het is van belang om het aanwezige water zo min 
mogelijk te vervuilen. Het voorkomen van vervuiling, door scheiding van vuil en schoonwaterstromen, heeft een 
hoge prioriteit. Verder is het van belang de vervuiling vanuit het rioleringsstelsel op het oppervlaktewater terug 
te dringen. De waterstromen (riolering) zijn onderdeel van de inrichting en het beheer van de openbare ruimte; 
zodanig dat we zoveel mogelijk droge voeten houden. Het toevoegen van zichtbaar water aan de openbare 
ruimte verhoogt de kwaliteit van de leefomgeving.

Stand van zaken operationele planning i.r.t. BSW 2011-2015
Bij het vaststellen van het Beleidsplan Stedelijk Watermanagement 2011-2015 is besloten om een achterstand 
van 35 km riolering weg te werken! Hiervoor is het noodzakelijk om gemiddeld 7,5 km per jaar bestaande riole-
ring te vervangen.

Planning 2014
In het Beleidsplan Stedelijk Watermanagement staat de totaalplanning voor de periode 2011-2015. Vanaf 2011 
investeren we € 7,8 miljoen per jaar ter vervanging van 7,5 km bestaande rioleringen. Voor 2014 gaat het om 
de volgende projecten:
• Juliana Bernhardlaan
• Caumerbeek Zichtbaar Natuurlijk deelgebied Rennemig
• Ombouwen asfaltbuffers De Dem en De Vranck
• “Meten is Weten”
• Keerweg – Horicherhofstraat
• Nicolaas Beetsstraat
• Ruys De Beerenbroucklaan
• MSP Allee Tooropstraat
• Eikenderveld
• Burg. Waszinkstraat
• Gravenstraat / Kap. Ramakersstraat
• Transportriool Henri Jonastraat
• Caumerbeek Zichtbaar Natuurlijk deelgebied Beersdal, Palemig en Loopgraaf
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• Bergbezinkbassin Drieschstraat
• Bergbezinkbassin Burettestraat
• Achterstallig onderhoud visvijvers
• Relining 2014

Verder wordt in 2014 gewerkt aan de voorbereiding van onderstaande projecten:
• Hoensbroek (centrumplan e.d.)
• MSP (herstructurering)
• Vogelbuurt (Heksenberg)
• Uterweg
• Weustenraedtstraat / Christiaan Quixstraat
• St. Josephstraat – Burg. v.d. Kroonstraat – St. Theresiastraat
• Vogelwijk (Hoensbroek)
• Christinastraat – Margrietstraat - Bernhardstraat
• Bergbezinkbassin Eikendermolenweg
• Caumerbeek Oorsprong
• Caumerbeek Meezenbroek
• Afkoppelen Govert Flinckstraat

Resultaat riool
Het financiële resultaat dat wordt behaald, wordt conform BBV gestort in de reserve riolering. Het saldo wordt 
gebruikt om extra af te schrijven. 

Groen 
Doelstelling 
Op adequate wijze beheren en onderhouden van het openbare groen, waardoor het optimaal kan bijdragen aan 
de leefbaarheid van Heerlen als woon- en werkstad en als centrum van Parkstad. De waarde van groen, die zich 
uit op het gebied van beleving, natuur, milieu, historie en recreatie, is immers van grote invloed op de leefbaar-
heid van de stad.

Beleidskader 
Beleidsvisie IBOR (2004), nota groenbeheer (1995) en Groenbeheerplan (1989) en het Groenbeleidsplan 2013. 

Beleidsuitgangspunten 
Op basis van de beleidsvisie IBOR en de groenstructuur zijn kwaliteitsambities benoemd voor de verschillende 
gebiedstypes en groene elementen in de stad. Deze vormen het kader voor het groenbeheer.
Onderscheid kan worden gemaakt in de volgende kwaliteitstypen:
Kwaliteitstype A+:  centrumgebieden, centrumring en aangewezen cultuurhistorische parels
Kwaliteitstype B:  woongebieden, thematische bedrijventerreinen, stadsparken, sport- en 
  spelfaciliteiten, monumenten en een deel van de hoofdinfrastructuur
Kwaliteitstype C:  industriële bedrijventerreinen en landschappelijk waardevolle gebieden. 
 
In het huidige groenbeheerplan worden drie beheerniveaus onderscheiden: 
• klassiek beheer: intensief beheer; 
• standaardbeheer: matig intensief beheer; 
• natuurlijk beheer: extensief beheer. 
Ten behoeve van het standaard en klassiek beheer zijn in het Groenbeheerplan maatregelpakketten en onder-
houdsfrequenties vastgesteld. 

In het natuurlijk beheer wordt gezocht naar een balans tussen natuurontwikkeling als hoofdfunctie (op locaties 
waar beeldkwaliteit en gebruik reëel is) en natuur als nevenfunctie (op locaties waar recreatie, cultuurhistorie 
en economie de relatie tussen groenstructuur en bebouwde omgeving bepaalt). Het natuurlijk beheer bestaat 
uit maaien en begrazen van bermen en graslanden. 

Om het groen nu en in de toekomst het gewenste kwaliteitsbeeld te kunnen laten behouden is het nodig om 
het op gezette tijden te vervangen. Omdat er geen vervangingsbudget beschikbaar is, wordt het tot op heden 
alleen adhoc vervangen bij herinrichtings– of renovatieprojecten. 
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In het groenbeleidsplan staat het voorstel om een vervangingsprogramma op te stellen. 

Financieel 
Het jaarlijks onderhoudsbudget is vastgesteld op € 3.723.878.

Sportaccommodaties 
Doelstelling 
Het technisch en kwalitatief onderhouden en eventueel vervangen van de buitensportaccommodaties. 

Beleidskader 
Beleidsnota sportaccommodaties is herzien, evenals het onderhoudsplan inventaris sportaccommodaties. 

Beleidsuitgangspunten 
Vanaf 2013 wordt gewerkt met een nieuw onderhoudsplan. Daarin zijn alle werkzaamheden, renovaties en 
vervangingsinvesteringen opgenomen, uitgaande van de gewenste beeldkwaliteit en de eisen die er aan gesteld 
worden. Het gaat om het onderhouden en de renovatie van de sportvelden binnen een vastgestelde afschrij-
vingstermijn van 15 jaar. 
De voetbalaccommodaties die in 2012 zijn afgestoten worden extensief onderhouden.

Financieel 
Het jaarlijks onderhoudsbudget is vastgesteld op € 417.035.

Vastgoed 
Doelstelling 
Op adequate wijze beheren en onderhouden van het vastgoed, om zo een optimaal financieel maatschappelijk 
rendement te behalen. Optreden als kenniscentrum en vraagbaak voor beleidsafdelingen met huisvestingsver-
zoeken. 

Beleidskader 
Vastgoedbeleidsplan(2008), (Nieuw vastgoedbeleidsplan definitief eind 2013) 

Beleidsuitgangspunten 
Verbeteringen doorvoeren in het beheer, onderhoud en verhuur van ons vastgoedbezit. 

Toekomstig beleid 
Voor 2014 geldt dat wij achterstallig onderhoud zoveel mogelijk meenemen in regulier onderhoud. 

De volgende grootschalige renovatie en bouwprojecten starten en/of worden uitgevoerd in 2014: 
• Luchtbehandeling Glaspaleis 
• BMV Molenberg 
• Multifunctionele accommodatie Bekkerveld 
• Onderwijshuisvestingsprogramma 
• BMV Aldenhof
• Planvorming Christus Koning Kerk

Onderwijshuisvesting
Doel
Het onderhouden van de schoolgebouwen ten behoeve van het primair onderwijs en gymlokalen / sporthallen. 
Het realiseren van schoolgebouwen die voldoen aan de maatschappelijke/demografische en onderwijskundige 
ontwikkelingen.

Beleidskader
Wet op het primair onderwijs (WPO)
Wet op de expertisecentra (WEC)
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 
Meerjarenvisie onderwijshuisvesting (IHP 2010-2020): 
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Toekomstig beleid
Het uitvoeren van noodzakelijk groot onderhoud aan de buitenkant van de Heerlense schoolgebouwen voor pri-
mair onderwijs alsmede gymlokalen/sporthallen rekening houdende met de uitgangspunten zoals geformuleerd 
in de meerjarenvisie. 
Verbetering van het binnenklimaat van de Heerlense schoolgebouwen zodat deze voldoen aan de eisen van 
deze tijd. 
Er is wetgeving in voorbereiding waarbij de verantwoordelijkheid ten aanzien van het groot buitenkantonder-
houd vanaf 2015 zal worden doorgedecentraliseerd naar de schoolbesturen van het primair onderwijs. 
Indien deze wetgeving door het Parlement wordt aangenomen zal dit inhouden dat het groot onderhoud van de 
schoolgebouwen niet langer bij de gemeente kan worden aangevraagd. 

Integraal meerjarig huisvestingsplan 2010-2020 
De schoolbesturen kunnen op basis van de verordening “voorzieningen Huisvesting onderwijs” jaarlijks een 
aanvraag indienen voor groot onderhoud. 
Voor de gemeente is het voorzien in adequate schoolgebouwen een wettelijke plicht. De onderhoudsplanning 
van de schoolgebouwen voor primair onderwijs terzake het groot (buitenkant) onderhoud is in 2011 geactuali-
seerd. 

Er wordt steeds een koppeling gelegd met de door de Raad vastgestelde meerjarenvisie onderwijshuisvesting 
het zogenaamde “Integraal Huisvestings Plan 2010-2020”. Het honoreren van de aanvragen groot onderhoud 
worden hieraan getoetst. Dit om te voorkomen dat er investeringen inzake groot onderhoud plaatsvinden die 
achteraf door gebouwelijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld afstoten gebouw) op korte termijn teniet worden ge-
daan. 

In het kader van de krimp van het leerlingenaantal worden een aantal schoolgebouwen afgestoten. Ook vindt 
er samenvoeging van bestaande schoolgebouwen in nieuw te stichten brede maatschappelijke voorzieningen 
plaats. Onderhoud aan gebouwen, die in de nabije toekomst betrokken zijn bij nieuwe ontwikkelingen, zal tot 
een minimum beperkt worden. Door de realisatie van nieuwe duurzame schoolgebouwen zal het noodzakelijk 
bedrag ten behoeve van groot onderhoud geleidelijk afnemen. 

Saneren asbest in schoolgebouwen 
In het kader van het landelijk project “asbest in scholen” zijn alle Heerlense schoolgebouwen voor primair- en 
voortgezet onderwijs alsmede de gemeentelijke gymzalen en sporthallen geïnventariseerd op de aanwezigheid 
van asbest. Het merendeel van de scholen met asbest zijn inmiddels gesaneerd.

Noodzakelijk groot onderhoud 2014
Inmiddels heeft de onderwijsinhoudelijke alsmede de bouwkundige/technische toets van de in zijn totaliteit 
36 ingediende aanvragen voor het jaar 2014 plaatsgevonden. Onderstaande een weergave van de aanvragen 
boven de € 25.000 die voor honorering in aanmerking komen. 

St. Janscollege Asbestsanering  € 183.255

Bs El Wahda Onderwijskundige vernieuwingen  € 148.416

De Buitenhof 1e inrichting olp (PO) & 1e inrichting meubliair (PO): 
aantal leerlingen 350

€ 72.384

Grotiuscollege Ingebruikneming dislocatie Dr. Jaegerstraat door stijging aantal 
leerlingen 

€ 112.556 

Grotiuscollege Ingebruikneming 3 extra lokalen in de dislocatie Dr. Jaegerstraat 
vanwege stijging aantal leerlingen.

€ 94.337 

Bs St. Tarcisius Daken: opstellen risico inventarisatie en aanbrengen 
veiligheidsvoorzieningen

€ 33.170 

SO/VSO de Zonnewijzer 1e inrichting leer- en hulpmiddelen en meubilair (VO): Uitbreiding voor 247,2 m2 
BVO. De uitbreiding/groei heeft plaatsgevonden binnen het SO-ZMOK voor 113 
m2 en het VSO-ZMOK voor 134,2 m2

€ 34.761 
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Bs Gerardus Majella Vervangen dakbedekking € 72.000

Bs Gerardus Majella Aanpassen ventilatie klaslokalen € 114.000 

De Regenboog Aanpassen ventilatie klaslokalen € 65.000 

De Schacht Aanpassen ventilatie klaslokalen € 113.000 

De Vlieger Aanpassen ventilatie klaslokalen € 123.000 

Frans Postma Aanpassen ventilatie klaslokalen € 104.000 

OBS De Tovercirkel Aanpassen ventilatie klaslokalen € 104.000 

De Piramide (Rennemig) Aanpassen ventilatie klaslokalen € 83.000 

De Piramide (Rennemig) Vervangen dakbedekking € 29.000 
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4.4 Financiering (BBV, artikel 13)

Portefeuillehouder:  N.A. Aarts
Directeur:  C.L.A.F.M. Bruls

Inleiding

De treasuryfunctie heeft bij lagere overheden de laatste jaren sterk aan betekenis gewonnen, onder meer 
vanwege de kredietcrisis, de geëvalueerde Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido), de ministeriële 
regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo), de ontwikkelingen op de Europese geld- en 
kapitaalmarkt en de introductie van nieuwe financieringsinstrumenten. Met de komst van de Wet Fido zijn voor 
de gemeentelijke treasuryfunctie duidelijker kaders geboden ten aanzien van risicobeheersing en transparantie. 
Dat laatste komt onder meer tot uitdrukking in de voorschriften voor een verplicht treasurystatuut en de finan-
cieringsparagraaf

Algemeen

Schatkistbankieren zonder leenfaciliteit
Schatkistbankieren houdt in dat tegoeden worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor zal de 
Nederlandse Staat minder geld hoeven te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. ‘Zonder 
leenfaciliteit’ houdt in dat er geen gelden bij de Nederlandse Staat geleend kunnen worden. Het schatkistban-
kieren zonder leenfaciliteit wordt verplicht voor gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke 
regelingen. De invoering is voorzien begin 2014. 

Wat zijn de verwachte gevolgen voor Heerlen: de gemeente Heerlen is niet over liquide en de verwachting is 
ook niet dat dit de komende jaren zal voorkomen. Op dit moment zijn er ook geen bestaande beleggingen die 
op termijn vrijvallen. Voor onze reserves heeft schatkistbankieren geen gevolgen. Schatkistbankieren gaat nl. 
over de liquiditeitspositie van de decentrale overheden en niet over de wijze waarop een decentrale overheid 
haar activa gefinancierd heeft (met eigen en vreemd vermogen). 

De gevolgen voor Heerlen zijn meer te vinden in de verhoogde tarieven die onze huisbankier ING en de sector-
banken in rekening zullen brengen voor het betalingsverkeer en in de rentetarieven voor kortlopende en lang-
lopende geldleningen. Daarnaast zou het schatkistbankieren consequenties kunnen hebben voor het resultaat 
van de BNG als geheel en dus voor het uit te keren dividend aan de aandeelhouders. De exacte consequenties 
zullen pas in een later stadium blijken. Tevens brengt het veel meer administratieve handelingen met zich mee.

Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF)
Dit wetsvoorstel voorziet in een wettelijke instrumentarium voor het bereiken en vasthouden van houdbare 
overheidsfinanciën. Volgens het kabinet vormen decentrale overheden een onlosmakelijk onderdeel van de 
overheidsfinanciën. Gegeven het belang van houdbare overheidsfinanciën en het belangrijke aandeel dat 
decentrale overheden hierin hebben, is ervoor gekozen om in dit wetsvoorstel ook regels op te nemen ten aan-
zien van de bijdrage die decentrale overheden moeten leveren aan het bereiken en vasthouden van houdbare 
overheidsfinanciën en dit niet in reeds bestaande wetgeving voor decentrale overheden te regelen. Zo wordt 
versnippering van regelgeving ten aanzien van houdbare overheidsfinanciën voorkomen. Voor het deel van de 
wet waarbij de decentrale overheden worden beperkt in hun investeringsmogelijkheid is een motie
aangenomen. De minister heeft toegezegd dat geen enkele investering van een provincie of gemeente zal wor-
den geblokkeerd door de wet HOF. Dat lijkt geruststellend maar of het dat ook werkelijk is zal pas in de praktijk 
blijken op basis van de uitkomsten van alle gemeenten.

EMU en wet HOF
Er is een directe koppeling tussen het EMU-saldo en de wet HOF. De beheersing van het EMU-saldo kan echter 
niet door een individuele gemeente gebeuren. Het probleem daarbij is dat met een sluitende (meerjarige) 
begroting van een gemeente in enig jaar toch sprake kan zijn van een enorm EMU tekort. Maar in totaal 
van alle gemeenten kan dan toch sprake zijn van een beheerst EMU-saldo. De decentrale overheden hebben 
destijds 0,5 procent van het bbp toegewezen gekregen als maximaal begrotingstekort. Voor de rijksoverheid 
bleef zo 2,5 procent van het bbp over. De 0,5 procent voor de decentrale overheden werd voor het leeuwendeel 
toegewezen aan de gemeenten (0,38 procent). Provincies kregen 0,07 procent en waterschappen 0,05 
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procent. De toegestane tekorten per overheidslaag werden vervolgens doorvertaald naar individuele provincies, 
gemeenten en waterschappen naar rato van hun begrote uitgaven.

Op zichzelf genomen lijkt het redelijk dat ook decentrale overheden aan de in Europees verband afgesproken 
begrotingsregels worden gehouden. De praktische uitwerking zorgt er echter voor dat de decentrale overheden 
ernstig in hun bewegingsvrijheid zullen worden beperkt. Tegelijkertijd is duidelijk dat decentrale overheden als 
groep geen begrotingsprobleem kennen. Provincies en waterschappen hebben al helemaal geen moeite slui-
tende begrotingen te presenteren. Zij beschikken, in tegenstelling tot de gemeenten, over een aanzienlijk eigen 
belastinggebied (vooral de waterschappen). Daar komt bij dat de meeste provincies beschikken over een riante 
vermogenspositie. 

Hoewel er dus geen sprake is van een inhoudelijk probleem, leveren de Europese afspraken wel degelijk een 
nalevingsprobleem op. Dat komt doordat die afspraken gebaseerd zijn op een ander boekhoudkundig stelsel 
dan de decentrale overheden hanteren. De Europese afspraken zijn gebaseerd op de systematiek van de natio-
nale rekeningen die uitgaat van kasstromen. Het tekort is daarbij de uitgaande kasstroom minus de inkomende 
kasstroom. Voor landen sluit dit aan bij de gehanteerde boekhoudmethode. Decentrale overheden kennen 
echter een baten/lastenstelsel.
Om een EMU-tekort te voorkomen moet er op kasbasis jaarlijks evenveel binnenkomen als er wordt uitgege-
ven. Investeringen moeten worden bekostigd uit inkomsten in datzelfde jaar of door bezuinigingen op andere 
uitgaven.
De wettelijke tekortnorm wordt voor de periode tot en met 2015 gesteld op maximaal 0,5% bbp. In 2016 en 
2017 gaat de tekortnorm naar respectievelijk 0,4% bbp en 0,3% bbp. Eind 2015 volgt een evaluatie, aan de 
hand waarvan wordt bezien of de beoogde norm voor de jaren 2016 en 2017 verantwoord en mogelijk is.

Gevolgen voor komende begroting(sjaren)?
Het is bij handhaving van de uitgangspunten voor de wet HOF én de richtlijnen BBV én kenmerken van het ba-
ten/lastenstelsel voor een decentrale overheid niet mogelijk om te anticiperen anders dan een investeringsstop. 
En juist van dat element zegt de minister dat dat niet geblokkeerd wordt. Mogelijk dat op ministerieel niveau 
daarvoor nog verdere uitwerkingen komen.
Eén mogelijkheid voor een decentrale overheid is om geen eigen investeringen meer te doen, maar substantiële 
investeringen door een derden partij te laten doen en vervolgens via een lease/huur-constructie terug te spe-
len. De lease-huurtermijnen lopen namelijk via een bankmutatie en van de investering heeft de gemeente ‘geen 
last’. Ideeën in die richting zullen primair moeten komen van die decentrale overheden die (ook gelet op schat-
kistbankieren) veel liquiditeiten hebben en geen substantiële eigen investeringen (provincies). Die constructies 
zullen dan uiteraard moeten passen binnen de geldende wet- en regelgeving. 

Renterisicobeheer financieringsportefeuille
Dit is het risico dat de gemeente wordt geconfronteerd met sterke rentestijgingen voor haar lopende geldlenin-
gen. In het algemeen wordt dit risico beperkt door het gespreid over de lopende jaren afsluiten van langlopende 
geldleningen met een vast rentepercentage. De rentevisie is een belangrijk instrument bij het beheersen van 
het renterisico en bepalen van consolidatiemomenten (aantrekken langlopende leningen). Voor het beheersen 
van het renterisico wordt gebruik gemaakt van de financieringsstrategieën, die worden bepaald in het periodiek 
te houden treasuryoverleg.

Kasgeldlimiet

(x € 1.000) 2014 2015 2016 2017

 Begrotingstotaal 319.656 314.535 310.862 309.378

 Het bij ministeriële regeling vast-
gestelde percentage

8,5% 8,5% 8,5% 8,5%

 Kasgeldlimiet 27.171 26.735 26.423 26.297

Ter beperking van het renterisico is in de wet FIDO een norm opgenomen ten aanzien van de maximale omvang 
van de kortlopende schulden (korter dan 1 jaar), de zogenaamde kasgeldlimiet. Deze limiet wordt berekend 
naar een vast percentage (8,5%) van het begrotingstotaal per 1 januari van het dienstjaar. Voor 2014 bedraagt 
deze limiet dan € 27,1 miljoen. Bij dreigende overschrijding van de kasgeldlimiet, wordt een deel van de kortlo-
pende schuld omgezet in een langlopende schuld (geldlening langer dan 1 jaar). Indien 3 kwartalen achtereen 
de kasgeldlimiet wordt overschreden, dan dient de provincie hiervan op de hoogte te worden gesteld. 
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Onderstaand een overzicht van de laatste vijf kwartalen: 

Kasgeldlimiet 2012-2013 2012 2012 2013 2013 2013

(in € 1000) 2e kw 3e kw 1e kw 2e kw 3e kw

omvang begroting per 1 januari

(= grondslag) 332.408 332.408 332.406 332.406 332.406

Toegestane kasgeldlimiet

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

in bedrag 28.255 28.255 28.255 28.255 28.255

Gemiddelde omvang vlottende 
korte schuld

opgenomen gelden < 1 jaar 19741 53.419 70.882 47.207 46.054

Gemiddelde omvang vlottende 
middelen

Overige uitstaande gelden < 1 jaar 14693 14663 22541 20841 18362

Toets kasgeldlimiet

Totaal gemiddelde netto vlottende 
schuld

-12.100 -38.756 -48.341 -26.365 -27.692

Toegestane kasgeldlimiet (1) 28.255 28.255 28.255 28.255 28.255

Ruimte (+)/ Overschrijding (-) 16.155 -10.501 -20.086 1.890 563

Renterisiconorm
De rente risiconorm ziet vooruit en is direct gerelateerd aan het budgettaire risico. De rente risiconorm heeft als 
doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De rente risiconorm houdt in, dat de jaarlijks verplichte 
aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Verder 
wordt voor het renterisico uitgegaan van het bedrag van de te betalen aflossingen. Onderstaand is de bereke-
ning van de rente risiconorm opgenomen. 

Renterisico vaste schuld in relatie tot renterisiconorm    

2014 2015 2016 2017

(x € 1.000) begroting begroting begroting begroting

1 Renteherziening  -    -    -   

2 Aflossingen  € 11.914  € 16.927  € 22.440  € 32.454 

3 Renterisico (1+2)  € 11.914  € 16.927  € 22.440  € 32.454 

4 Renterisiconorm  € 63.931  € 62.907  € 62.172  € 61.876 

5a Ruimte onder  € 52.017  € 45.980  € 39.732  € 29.422 

renterisiconorm

 

5b renterisiconorm  -  -  -  - 

4a Begrotingstotaal  € 319.656  € 314.535  € 310.862  € 309.378 

4b Percentage 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

4 Renterisiconorm  € 63.931  € 62.907  € 62.172  € 61.876 
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Kredietrisicobeheer

Uitzettingen en beleggingen 
Het bewust aantrekken van leningen met het doel deze winstgevend uit te zetten, danwel het nemen van over-
matig risico met het doel daarmee inkomen te genereren, is niet toegestaan. Met andere woorden: de treasury 
is een servicecentre en geen profitcentre. 

Het uitzetten van overtollige gelden (liquiditeitsoverschotten) door middel van het verstrekken van leningen 
en beleggen dient op prudente wijze te geschieden. Er dient derhalve van gegoede tegenpartijen gebruik te 
worden gemaakt teneinde de financiële risico’s te beperken. Indien met minder kredietwaardige tegenpartijen 
in zee wordt gegaan, kunnen hierdoor weliswaar (tijdelijk) hogere renteopbrengsten worden verkregen, maar 
loopt de gemeente daarbij (aanzienlijk) grotere risico’s. In het treasurystatuut is, in de lijn van de Wet Fido en 
ministeriële regeling Ruddo, afgesproken dat de gemeente alleen geld mag uitlenen aan financiële instellingen 
met minimaal de zogenaamde AA-rating.

Uitleningen en garanties uit hoofde van de publieke taak
Uitleningen kunnen slechts plaatsvinden uit hoofde van de uitvoering van een publieke taak. Per 1 januari 2014 
beloopt het bedrag aan uitstaande vaste geldleningen (looptijd langer dan één jaar) € 8,1 miljoen. De samen-
stelling van de lening portefeuille u/g ondergaat in 2014 de volgende wijzigingen: 

Mutaties verstrekte vaste geldleningen per kredietrisicogroep (x € 1.000)

kredietrisicogroep / saldo verstrekte normale extra saldo

geldnemers  01-01-2014 leningen aflossing aflossing  31-12-2014

Woningcorporaties 958 220 0 738

Ontwikkelingsmaatschappij Beitel 
Zuid

813 46 0 859

GR Kredietbank Limburg 184 0 0 184

Bruglening Enexis 2.812 1.041 1.771

Achtergestelde lening Atrium MC 2.682 0 0 2.682

Lening t.b.v. CBS-project 428 0 71 0 357

Renteloze voorschotten 142 0 34 0 108

Diversen 63 0 3 61

 Totaal vaste geldleningen u/g 8.082 46 1.369 0 6.760

Vrijwaring door Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Ten aanzien van de aan woningcorporaties doorverstrekte geldleningen heeft het Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw alle directe risico’s overgenomen. De gemeente neemt slechts een tertiaire achtervangpositie in, 
tezamen met het Rijk (50%) en met andere gemeenten.

Achtergestelde leningen
De lening aan Ontwikkelingsmaatschappij Beitel Zuid B.V. is achtergesteld, hetgeen impliceert de deelname in 
het risicodragend kapitaal van deze onderneming op grond van een door de gemeente te vervullen publieke 
taak. 

Tevens is er een achtergestelde verstrekt aan het Atrium MC ten behoeve van renovatie en nieuwbouw. De le-
ning is marktconform en biedt dus geen voordeel aan het Atrium MC. Het betreft een achtergestelde fixe lening 
van € 2,7 miljoen met een rentetarief van 6,5 % per jaar. 

Uitleningen aan de GR voor sociale kredietverlening en schuldhulpverlening in Limburg. 
Bij de oprichting van de GR Krediet Bank Limburg is bepaald en besloten dat de deelnemers voor het risicover-
mogen van de GR achtergestelde leningen zouden fourneren. 

Gemeentegaranties
Het volgende overzicht geeft de ontwikkeling van de het schuldrestant in het jaar 2014 van de door de gemeen-
te geborgde leningen, onderverdeeld naar kredietrisicogroep
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Gemeentegaranties per kredietrisicogroep (x € 1.000)

 kredietrisicogroep / schuldrestant

 geldnemers  31-12-2013  31-12-2014

 Woningcorporaties Gewaarborgde geldleningen  € 24.164  € 26.048 

 Gemeenschappelijke regelingen Garantstelling  € -  € - 

 Hypotheekbanken Garantstelling  € 14.196  € 12.776 

 Zorgsector Garantstelling  € 14.073  € 13.972 

 Sociaal culturele sector Garantstelling  € 141  € 127 

 Overige Garantstelling  € 23  € 16 

 Totaal  € 52.597  € 52.939 

Ingevolge het gemeentelijke beleid worden in beginsel geen garanties meer verstrekt. Het is pas mogelijk om 
hiervan af te wijken indien dat voor de uitoefening van de publieke taak noodzakelijk is en de daaraan verbon-
den risico’s aanvaardbaar zijn. Het College van B en W heeft ingevolge de Gemeentewet de bevoegdheid om 
daartoe te besluiten, maar zal – afhankelijk van de omvang van de risico’s - een dergelijk besluit ter kennis 
brengen van de Raad, dan wel een voorstel tot besluitvorming aan de Raad voorleggen. 

Voor de risico’s die niet de sociale woningbouwsector betreffen, heeft onze gemeente dan wel de geldgever van 
de geldnemer hypothecaire zekerheden verkregen. 

Gemeentefinanciering

Grondslag voor het financieringsbeleid
Een visie omtrent de renteontwikkelingen van de korte- en lange termijn rente is een voorwaarde om de 
treasuryfunctie te kunnen uitoefenen. Het in beschouwing nemen van de macro-economische ontwikkelingen, 
economische groei, inflatie, consumentenvertrouwen, politieke spanning en met name de rentevisie van groot-
banken leidt tot een rentevisie waarop wij onze financieringsbeslissingen funderen.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de herfinancieringsrente (Refi-rente) in 2013 verlaagd met 0,25% tot 
0,50%, de laagste stand ooit! Dit besluit van de ECB sluit in ieder geval aan bij de trend van monetaire versoe-
peling van de centrale banken wereldwijd. De ECB bevindt zich in een lastig parket. Enerzijds moet de bank de 
inflatie in toom houden (hoge rente), aan de andere kant willen de centrale bankiers met hun rentebeleid de 
economie in deze periode van wereldwijde recessie stimuleren. 

Korte rente:
Ontwikkelingen 
De korte rente is en blijft laag. Dit zal nog wel even zo blijven, althans zo lang de ECB het beleid niet wijzigt, 
dus de herfinancierings- en depositorente laag houdt. Daar heeft het alle schijn van, omdat het maar niet wil 
vlotten met echt (reëel) economisch herstel. 

Verwachting 
Er zijn hogere forwards (FRA’s). Dit laatste wordt verklaard door oplopende rentes bij een toenemende looptijd 
(van Euribor). Er zit een zekere steilheid in de rentecurve, maar deze curve ligt ‘overall’ en historisch nog altijd 
op een ongekend laag niveau. De bankvoorspellingen laten zien dat de algemene verwachting voor de korte 
rente laag blijft, zeker op de kortere termijn. 

Kans/risico 
Vooralsnog ongewijzigd: rente-typisch kort financieren is zeer aantrekkelijk, vermits een lang commitment voor 
de beschikbaarheid van uw bank voorhanden is. FRA’s zijn relatief duur. Wel is er een risico op stijgende rente 
op kapitaalmarkten (zie hierna), dus we het aandeel aan korte financiering binnen de vigerende risiconormen te 
houden of te brengen.
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Lange rente:
Ontwikkelingen 
De geruststellende woorden van de presidenten van de Centrale Banken over het ‘openhouden van de geld-
kraan’ heeft de markten tot rust gebracht. Aandelenkoersen kunnen hierdoor stijgen en de rente kan weer da-
len. Inmiddels (medio 2013) ligt - na een onrustige periode - de 10-jaars IRS weer op een niveau van 1,86%. 
Per 1 juli was dit nog beduidend hoger na het absolute dieptepunt van begin mei. 

Verwachtingen 
Nog steeds zorgt de steilte van de curve voor een aanzienlijke forward premie, maar aangetekend wordt dat 
het ‘overall’ tarief nog altijd zeer aantrekkelijk is in historisch perspectief. De bankverwachting zijn gelijkmatig 
oplopend voor het komende jaar. De laatste tijd is echter gebleken dat de rente op de kapitaalmarkt sterker dan 
ooit afhankelijk is van politieke besluitvorming. Echt herstel ontbreekt, waardoor een einde aan stimuleringsbe-
leid direct tot renteverhoging zal leiden. 

Kans/risico 
Anders dan bij de korte rente verwacht men op termijn toch een einde aan het ongekende stimuleren door cen-
trale banken van de economie. Het herstel in de VS gaat vlotter dan in Europa en de kans dat de FED hiertoe 
besluit de komende 12 maanden is groot. Ongeacht de beslissing van de ECB leidt dit ook in de Eurozone tot 
renteverhoging.

Financieringsbehoefte
Volgens de berekeningen op basis van de per 1 januari 2014 geraamde investeringen en de op lange termijn 
beschikbare financieringsmiddelen zou er op dat moment een financieringstekort ontstaan van € 77,2 miljoen. 
Van dat tekort mag maximaal € 27,1 miljoen (kasgeldlimiet) kortlopend worden gefinancierd. Voor het restant 
ter grootte van € 50 miljoen zouden derhalve langlopende geldleningen moeten worden aangetrokken.

Prognose per 01-01-2014 van de financieringsbehoefte (x € 1.000)

Financieringsbehoefte per 1 januari 2014 2015 2016 2017

Te financieren boekwaarde vaste activa per 
1 januari

259.711 297.334 331.869 337.685

Afschrijvingen en aflossingen leningen u/g 11.436 10.868 11.634 13.343

248.275 286.466 320.235 324.342

Investeringen 49.059 45.403 17.450 10.066

Boekwaarde per 31 december 297.334 331.869 337.685 334.408

Beschikbare financieringsmiddelen 

Reserves en voorzieningen 70.854 67.601 68.604 68.058

Bijdrage derden 1.131 84 1.042 0

Vaste geldleningen 110.542 149.114 192.459 214.275

Beschikbare vaste financieringsmiddelen 182.527 216.799 262.105 282.333

Financieringstekort

Benodigde financieringsmiddelen 77.184 80.535 69.764 55.352

Beschikbare kortlopende middelen (max. kasgeld-
limiet)

27.171 26.735 26.423 26.297

Op te nemen vaste geldleningen 50.013 53.800 43.341 29.055
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Rente omslagpercentage begroting 2014
Het renteomslagpercentage wordt op het moment van vaststelling gebaseerd op het gemiddelde van de vol-
gende rentetarieven over de vijf voorafgaande kalenderjaren:

a. Het tarief van de Bank Nederlandse Gemeenten voor een fixe lening met een looptijd van 10 jaar. Over de 
periode 1 januari 2008 t/m 31 december 2012: 3,174%.

b. Het 3 maands Euribortarief. Over de periode 1 januari 2008 t/m 31 december 2012: 1,728%.

De vaste activa worden doorgaans voor 90% gefinancierd met eigen vermogen en lang vreemd vermogen, als-
mede voor 10% met vreemd vermogen op korte termijn. Het renteomslagpercentage voor het jaar 2014 wordt 
nu berekend als gewogen gemiddelde van de onder a. en b. vermelde percentages en afgerond op 5 basispun-
ten (5/100 procent):

{(90 x 3,174%) + (10 x 1,728%)} : 100 = 3,03%. 

Door de kredietcrisis wordt momenteel nog steeds een liquiditeitsopslag berekend voor langlopende leningen. 
De liquiditeitsopslag varieert tussen de 70 bp (0,70%) en de 135bp (1,35%) al naar gelang de looptijd van de 
langlopende lening. Vóór de crisis werd deze opslag nooit doorberekend aan decentrale overheden. Er was soms 
zelfs sprake van een afslag i.p.v. een opslag. Vanuit dit perspectief wordt het rentepercentage voor de begroting 
2014 gehandhaafd op 4%. 
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4.5 Bedrijfsvoering (BBV, artikel 14)

Portefeuillehouder: P.F.G. Depla
Directeur:  G. Heldens

Organisatieontwikkeling en Personeelsbeleid 

Algemeen
De gemeentelijke organisatie zal zich, evenals de andere organisaties, moeten aanpassen aan ontwikkelingen 
in haar omgeving en aan veranderende kaders (wetgeving, decentralisaties etc.). Veelal gebeuren deze aanpas-
singen betrekkelijk geruisloos en zijn ze min of meer te bestempelen als klein onderhoud en kleine aanpassin-
gen. Met een stapeling van kleine aanpassingen ontstaat op den duur onbalans in de organisatie. Dat is nu aan 
de hand en als zich dan tegelijkertijd ingrijpende ontwikkelingen voordoen zoals o.a. de bezuinigingen op de or-
ganisatie, de totstandkoming van het Shared Service Centrum en de 3 decentralisaties, kan niet meer volstaan 
worden met klein onderhoud en kleine aanpassingen. In 2014 zal de organisatie daarom nadrukkelijk getoetst 
worden aan nog nader te formuleren uitgangspunten en ordeningsprincipes. Begrippen als klantgerichtheid en 
doelmatigheid zullen daarbij leidend zijn

De volgende thema’s/ontwikkelingen maken onderdeel uit van deze organisatie ontwikkeling: 

Procesmanagement
De gemeentelijke producten en diensten worden geleverd via gestandaardiseerde bedrijfsprocessen. 
Procesmanagement richt zich op het verbeteren van deze processen d.w.z. op een doelmatige en doeltreffende 
inrichting van deze bedrijfsprocessen. Na een in 2013 met externe ondersteuning uitgevoerde pilot worden de 
afdeling gebonden processen en de afdeling overschrijdende processen de komende jaren met interne onder-
steuning doorgelicht en aangepast. Aangenomen wordt dat hier doelmatigheidswinst te behalen valt en dat 
deze doorlichting dus tot concrete besparingen leidt. 

Integraal management
De integrale verantwoordelijkheid voor exploitatie/bedrijfsvoering en resultaten is op afdelingsniveau belegd. 
De afdelingen krijgen daar bij (verplicht) ondersteuning van stafafdelingen en zijn gehouden om binnen de ge-
stelde concern kaders te opereren. M.a.w. er is sprake van een integrale verantwoordelijkheid maar wel binnen 
gegeven grenzen. De voortdurend veranderende context zoals bijvoorbeeld nieuwe wet –en regelgeving maar 
vooral nu ook de krappe financiële situatie van de gemeente, noopt er toe om de verantwoordelijkheid van de 
integraal manager periodiek goed tegen het licht houden. 

Herinrichting financiële functie
Het financiële proces binnen de gemeentelijke organisatie verloopt nog niet soepel genoeg. Hiervoor zijn di-
verse oorzaken aan te wijzen. De twee belangrijkste zijn:
1. De procesinrichting voldoet niet meer vanwege allerlei interne en externe ontwikkelingen, het proces moet 

dus opnieuw gestroomlijnd worden.
2. De rol- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen de betrokken lijn- en stafafdelingen is diffuus en is er 

sprake van overlap. De verschillende onderdelen van de financiële functie d.w.z. het uitvoerende deel, en 
het control en kader stellende deel zullen geherpositioneerd worden. De verwachting is dat deze herinrich-
ting besparingen zal opleveren. 

Projectmanagement
Aan de verdere professionalisering van projectmatig werken zal ook in 2014 nadrukkelijk aandacht worden be-
steed. Het projectmatig werken wordt voor iedere gemeenten en zeker voor een gemeente met de ambities van 
de Heerlen steeds belangrijker.

EHRM
De gemeente is op veel fronten bezig met een digitaliseringsslag. Zo ook op het terrein van HRM. In samenwer-
king met de gemeente Maastricht en Sittard-Geleen is gestart met het daar waar mogelijk stroomlijnen en digi-
taliseren van processen. EHRM is een omvangrijk traject met veel mogelijkheden en kansen. De implementatie 
levert op termijn efficiency voordeel op zowel aan de kant van de medewerker en leidinggevende als aan de 
kant van de afdeling P&O. De stroomlijning van processen is ook van groot belang voor het toekomstig Shared 
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Service Centrum-ZL. In 2012 en 2013 is gestart met de digitale salarisstrook en digitale medewerkersgege-
vens. In 2014 wordt EHRM verder geïmplementeerd. Speerpunten voor 2014 zijn de digitale declaratiemodule 
en digitale verlofmodule. 

Gefaseerde aanpak ontwikkeling strategisch HRM- beleid
Om als organisatie adequaat en ‘toekomst-proof’ te maken en het hoofd te kunnen bieden aan de in- en ex-
terne ontwikkelingen is een update van het bestaande HRM-beleid noodzakelijk.
In 2014 wordt een gedegen basis gelegd om een samenhangend HRM beleid en daarbij horende instrumenten 
te ontwikkelen, gericht op de middellange termijn. Er is voor gekozen om het HRM-beleid en de daarbij horende 
instrumenten gefaseerd te ontwikkelen gezien de beschikbare capaciteit en de urgentie om een aantal HRM-
instrumenten op korte termijn op te leveren.
De kern van de activiteiten die in 2014 wordt uitgevoerd, bestaat uit het verder versterken van de mobiliteit 
van medewerkers en het uitrollen van een strategische personeelsplanning (SPP). Het doel van deze SPP is zicht 
te krijgen op de aard en kwaliteit aan personele behoefte binnen de organisatie enerzijds en de nu beschikbare 
medewerkerskwaliteit en competenties anderzijds. Daarnaast zal een visie op HRM geformuleerd worden, die 
gebaseerd is op de in 2012/2013 ontwikkelde organisatievisie en te verwachten ontwikkelingen. De andere 
ontwikkellijn waar in 2014 nadrukkelijk aandacht voor is, is managementontwikkeling.
In de ontwikkeling van het HRM-beleid zal samenwerking gezocht worden met de medezeggenschap en ma-
nagement binnen de eigen organisatie en daar waar mogelijk en zinvol met de samenwerkingspartners binnen 
de regio.

Integriteit
In 2013 is een plan van aanpak opgesteld voor het actualiseren en uitbreiden van het integriteitsbeleid, waarbij 
3 accenten zijn onderscheiden: bestuurlijk, ambtelijk en externe contacten. In 2014 wordt uitvoering gegeven 
aan de afspraken voortkomende uit de rapportages hierover aan de Raad. In de vervolgacties zal de nadruk 
worden gelegd op het vergroten van de bewustwording van medewerkers ten aanzien van integriteitsvraagstuk-
ken. Begin 2014 zal de afronding van de inventarisatie risicovolle functies plaatsvinden, waarbij rekening wordt 
gehouden met de specifieke werkzaamheden en omstandigheden. Ook zal de jaarlijkse ronde inventarisatie 
nevenfuncties worden gehouden.

Externe inhuur
De door de Raad gestelde norm voor externe inhuur bedraagt 12,5%. In het kader van de bezuinigingen wordt 
gestuurd op reductie van de externe inhuur in 2014, zodat de kosten van externe inhuur ruim binnen de norm 
blijven.

Shared Service Center-ZL (SSC-ZL)
Het haalbaarheidsonderzoek naar een SSC-ZL is inmiddels afgerond. De vier colleges hebben besloten stapsge-
wijs tot SSC-vorming over te gaan, te beginnen met de disciplines inkoop en ICT en een onderdeel van de HRM 
i.c de digitale verwerking van gegevens en daarbij behorende bedrijfs-
processen. 
Samenwerking is bij de oprichting van het SSC-ZL geen doel op zich, maar een middel om doelen van de 
samenwerkende organisaties te realiseren. De meerwaarde van een gezamenlijk SSC is de mate waarin deze 
samenwerkingsvorm bijdraagt aan het bereiken van deze doelen.
De volgende samenwerkingsdoelstellingen zijn geformuleerd (in willekeurige volgorde):

1.  Efficiëntere uitvoering, kostenbesparing, kwaliteitsverbetering
2.  Sterker Zuid-Limburg
3.  Professionalisering en innovatie
4.  Ontzorgen van de moederorganisaties
5.  Kwetsbaarheidreductie, verhoging continuïteit
6.  Aantrekkelijk werkgeverschap



129

Informatiebeleid / ICT

Concentreren activiteiten
Om beter te kunnen sturen op doelmatige besteding van de ICT budgetten en om bezuinigingen te kunnen ef-
fectueren is in de loop van 2013 is besloten tot het concentreren van alle ICT-budgetten. Met deze concentratie 
wordt ook een betere I-Governance (beheersing van het geheel van de informatievoorziening) mogelijk.

Parkstad IT
Parkstad IT is het initiatief van de gemeenten in de stadsregio Parkstad Limburg om een gemeenschappelijke 
ICT dienst voor het technisch beheer van ICT middelen te ontwikkelen. Alle beoogde deelnemers hebben be-
sloten dat zij in principe willen toetreden tot de samenwerking Parkstad IT. Er is gekozen voor een zgn. lichte 
gemeenschappelijke regeling in de vorm van een centrumgemeente. 
Heerlen zal de rol van centrumgemeente op zich nemen en de uitvoeringsorganisatie herbergen. Uw Raad heeft 
daarmee eind 2012 ingestemd. De uitvoeringsorganisatie maakt organisatorisch deel uit van de gemeentelijke 
organisatie Heerlen. In 2013 zijn de details verder uitgewerkt, zoals de juridische structuur van de samenwer-
king en de scope van en de sturing op de ICT dienstverlening. Vanaf 1 januari 2014 is de gemeenschappelijke 
regeling Parkstad IT een feit. Vooruitlopend daarop verleent de gemeente Heerlen al ICT diensten aan de 
Brandweer Zuid Limburg en de gemeenten Kerkrade en Nuth.

ICT projecten. 

Heerlen heeft Antwoord
Mede in het kader van het Nationaal Uitvoeringsprogramma “Betere Dienstverlening en e-overheid” werkt 
Heerlen aan de digitalisering van haar dienstverlening aan burgers en bedrijven. Hiervoor is het project 
“Heerlen heeft Antwoord” in het leven geroepen, dat stapsgewijs zorgdraagt voor deze digitalisering. 

Mozaïek/ Divizion 
Middels dit project wordt gewerkt aan de invoering van digitaal en zaakgericht werken c.q. het waar mogelijk 
digitaliseren van de bedrijfsprocessen respectievelijk het digitaal archiveren.

Kernregistraties 
Analoog aan het stelsel van basisregistraties van de Rijksoverheid wordt in 2014 gewerkt aan de invoering van 
kernregistraties voor binnengemeentelijk gebruik, waarin de systematiek van eenmalige opslag van gegevens 
en meervoudig gebruik wordt toegepast en in een instrument voor gegevensuitwisseling wordt voorzien.

Juridische kwaliteitszorg en rechtsbescherming

Inleiding
Als publieke rechtspersoon en deelnemer aan het maatschappelijk en economisch verkeer, loopt de gemeente 
risico’s. Een goede juridische bedrijfsvoering zorgt ervoor dat risico’s als gevolg van onrechtmatig handelen
beheersbaar zijn. Juridische kwaliteitszorg richt zich in belangrijke mate op kaderstelling voor risicovolle werk-
processen. Een adequaat systeem voor het behandelen van klachten, bezwaren en beroepen is een vorm van 
juridische kwaliteitszorg, maar is tegelijkertijd een middel om een belangrijke overheidstaak waar te maken: 
het bieden van een effectieve rechtsbescherming tegen onbehoorlijke gedragingen of onjuiste bestuursbeslui-
ten.

Behandelen bezwaren en klachten
Het behandelen van bezwaarschriften en klachten is een wettelijk voorgeschreven taak. Inherent aan het 
bieden van een goede rechtsbescherming aan de burger is, dat op bezwaarschriften en klachten tijdig wordt 
beslist. Met het oog op alternatieve geschiloplossing, zet de gemeente zo veel als mogelijk het instrument pre-
mediation in. Door een geslaagde premediation kan de formele afhandeling van een bezwaar of klacht achter-
wege blijven.
Er wordt gewerkt met richtcijfers c.q. normen voor de tijd die nodig is om op een klacht of bezwaar een beslis-
sing te nemen. Beslissingen op een klacht dienen te worden genomen binnen maximaal zes weken. Voor de 
beslistermijn ten aanzien van bezwaarschriften geldt een norm van maximaal twaalf weken. Het hanteren van 
een maximale termijn neemt niet weg dat in elke zaak wordt getracht zo spoedig mogelijk een beslissing te 
nemen, uiteraard mits de zorgvuldigheid niet in het gedrang komt. Tegen elke beslissing op een bezwaarschrift 
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staat beroep en vervolgens hoger beroep open bij de bestuursrechter. De ambitie is dat in minimaal 80% van 
de beroepen de beslissing op bezwaar overeind blijft. 
Over de resultaten van bezwaar- en klachtbehandeling wordt in het jaarverslag 2014 verantwoording afgelegd. 
De resultaten zullen daarbij worden gespiegeld aan de genoemde normen. 

Mandaatbesluit
Via mandaat (ambtelijke bevoegdheid of bevoegdheid portefeuillehouder om namens het bevoegde
orgaan besluiten te nemen) wordt een efficiënte en voortvarende afhandeling van aanvragen en
verzoeken van burgers mogelijk gemaakt. Het mandaatbesluit wordt regelmatig op centraal
niveau geactualiseerd om aan rechtmatigheidseisen te voldoen en in de behoeften van de verschillende con-
cerndelen te voorzien.

Gemeentelijke regelgeving
Kwalitatief goede en actuele regelgeving is essentieel. Voor de totstandkoming van verordeningen en beleids-
regels is een protocol beschikbaar. Verouderde regelingen zijn de voorbije jaren ingetrokken. Verordeningen 
worden in beginsel vastgesteld overeenkomstig door de VNG beschikbaar gesteld model. Afwijkingen van een 
VNG-modelverordening zijn uiteraard mogelijk, maar vergen een bijzondere motivering. De gemeentelijke 
regelgeving is sinds enkele jaren raadpleegbaar via het internet, in overeenstemming met de Wet elektronische 
bekendmaking (Web). Vanaf 2014 dient bovendien de formele bekendmaking van de verordeningen, zoals voor-
geschreven volgens de Web, langs elektronische weg gaan verlopen. Zonder die bekendmaking kunnen nieuwe 
verordeningen of wijzigingen van verordeningen niet in werking treden. Het voorkomen en terugdringen van 
onnodige administratieve lasten blijft aandacht vragen.

Contracten
Voor het opstellen van overeenkomsten zijn modellen beschikbaar. Ook zijn algemene voorwaarden in gebruik. 
Toetsing van de bruikbaarheid van modellen en voorwaarden is een voortdurend proces.
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4.6 Verbonden partijen (BBV, artikel 15)

Portefeuillehouder: N.A. Aarts
Directeur:  C.L.A.F.M. Bruls

Inleiding

In de paragraaf verbonden partijen wordt zowel bij de begroting als bij de rekening een beeld geschetst van 
derde rechtspersonen, waarmee de gemeente een bestuurlijke en financiële relatie heeft.

Het financieel belang bestaat uit middelen die aan de verbonden partij beschikbaar zijn gesteld en die niet 
verhaalbaar zijn bij een faillissement van de verbonden partij. De financiële relatie komt voort uit het verstrek-
ken van kapitaal in de vorm van risicodragend kapitaal (aandelen), een lening of een borgstelling, een subsidie, 
structurele opdrachten of een combinatie van deze mogelijkheden. Het bestuurlijk belang verwijst naar hetzij 
de zeggenschap uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht.

Een verbonden partij kan zijn een deelneming in een vennootschap, een gemeenschappelijke regeling, een 
stichting of verenigingen, indien de gemeente een zetel in het bestuur heeft én een financieel risico (met juridi-
sche afdwingbaarheid) loopt.

Conform de verordening artikel 212 van de gemeentewet wordt in 2014 de nieuwe nota verbonden partijen 
middels een agendavoorstel aangeboden aan zowel het college als de Raad. 

Voor de gemeente is het belangrijk om inzicht te hebben en te houden in de realisatie van doelstellingen, ac-
tiviteiten, financiën, bestuursverantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verbonden partijen. Het nieuwe 
beleid is ingebed in de jaarlijkse planning en control cyclus zodat er een totaalbeeld ontstaat van elke afzon-
derlijke verbonden partij. Het proces zal continue en systematisch worden doorlopen en steeds verder worden 
uitgewerkt. 

In het vervolg van deze paragraaf treft u relevante informatie aan van de verbonden partijen met betrekking 
tot: doel, financieel belang, zeggenschap en ontwikkelingen.

De gemeente heeft een financiële en/of bestuurlijke relatie met de volgende organisaties:

Naamloze Vennootschappen    programma 
Attero N.V. (voormalig Essent Milieu Holding B.V.)  Bestuur en Dienstverlening
Bank Nederlandse Gemeenten    Bestuur en Dienstverlening
Enexis Holding      Bestuur en Dienstverlening
Grensoverschrijdend Bedrijventerrein (Avantis)  Economische Stimulering
Industriebank LIOF     Economische Stimulering
Parkstad Limburg Theaters    Economische Stimulering
Reinigingsdiensten Rd4     Leefomgeving
Waterleidingmaatschappij Limburg    Leefomgeving

Besloten Vennootschappen    programma
Claim Staat Vennootschap     Bestuur en Dienstverlening
Cross Border Lease Vennootschap    Bestuur en Dienstverlening
Vordering op Enexis     Bestuur en Dienstverlening
Verkoop Vennootschap      Bestuur en Dienstverlening
Avantis services      Economische Stimulering
Beitel-Zuid (Bedrijventerrein Trilandis)   Economische Stimulering
Mijnwater       Economische Stimulering
Technohouse      Economische Stimulering
Nazorg Limburg      Leefomgeving
Schaesbergerveld      Ruimtelijke ontwikkeling 



132

Certificaten van aandelen    programma
Holding Stadion Kerkrade B.V.    Economische Stimulering

Gemeenschappelijke regelingen
Regio Parkstad Limburg     Bestuuren Dienstverlening
Veiligheidsregio Zuid Limburg    Leefomgeving
Reinigingsdiensten Rd4     Leefomgeving
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Limburg  Sociale infrastructuur
Kredietbank Limburg     Sociale infrastructuur
Werkvoorzieningschap Oostelijk-Zuid Limburg  Sociale infrastructuur

Stichtingen
Centrummanagement Heerlen-Centrum   Economische stimulering
Centrummanagement Heerlerbaan    Economische stimulering
Centrummanagement Hoensbroek    Economische stimulering
Stichting Isidoor      Economische stimulering
Stichting WTC      Economische stimulering

Overzicht verbonden partijen

Bank Nederlandse Gemeente N.V. (BNG Bank) Programma Bestuur en Dienstverlening
Doel De N.V. Bank Nederlandse gemeenten is de bank van en voor overheden en instellingen 

voor het maatschappelijk belang. De gemeente participeert in de NV Bank Nederlandse 
Gemeenten met de bedoeling daarmee een goede toegankelijkheid tot de geld- en kapi-
taalmarkt te waarborgen. 

Financieel belang De gemeente Heerlen heeft 424.827 aandelen in haar bezit tegen een boekwaarde van 
 € 1.062.068, -. Jaarlijks wordt er dividend uitgekeerd door de BNG Bank . BNG Bank heeft 

over 2012 een nettowinst behaald van EUR 332 miljoen, een toename van EUR 76 miljoen 
ten opzichte van 2011. Over 2012 wordt een dividend voorgesteld van EUR 83 miljoen, 
een pay-out ratio van 25%. Het dividend bedraagt EUR 1,49 per aandeel van EUR 2,50 
(2011: EUR 1,15 per aandeel). Dit betekende voor de gemeente Heerlen een dividend 
uitkering van EUR 632.992,23 (boekjaar 2012) in 2013.

 In de begroting 2014 gaan we uit van een dividendbedrag van € 632.992, - (€ 1,49 per 
aandeel).

Zeggenschap De gemeente Heerlen is vertegenwoordigd als aandeelhouder en behoort tot de top tien 
van aandeelhouders. De gemeente heeft een aanzienlijk financieel belang terwijl het 
bestuurlijk belang gering is. Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeel-
houders door wethouder financiën, beheer en mobiliteit.

Ontwikkelingen De bank voldoet ruimschoots aan haar rendementsdoelstelling. Onder uitdagende 
marktomstandigheden bleef de marktpositie van de bank onveranderd sterk. De triple 
A-ratings van de bank zijn door Moody’s, Fitch en Standard & Poor’s herbevestigd. BNG 
Bank wordt door beleggers als een van de veiligste banken ter wereld beschouwd. De hoge 
marktaandelen van de bank bevestigen het belang van de rol van de bank. BNG Bank 
voorzag voor meer dan 70% in de langlopende kredietvraag vanuit de belangrijkste klant-
sectoren. De totale nieuw verstrekte langlopende kredietverlening in 2012 is met 

 € 1,2 miljard afgenomen tot EUR 11,1 miljard. De lastige economische omstandigheden 
klinken door in de investeringsbereidheid van de klanten van de bank.

 De financiële sector wordt gekenmerkt door ingrijpende ontwikkelingen in wet- en regel-
geving. Nagenoeg alle voorstellen brengen direct of indirect lastenverzwaringen met zich 
mee. Naast de kosten uit hoofde van de invoering gaat het hierbij onder meer om kosten 
verbonden aan het centraal afwikkelen van swaptransacties en aan de forse toename van 
informatieverplichtingen uit hoofde van de nieuwe regelgeving.

 Het resultaat financiële transacties blijft zeer gevoelig voor de ontwikkeling van de 
Europese schuldencrisis. Daarnaast zal een aanpassing in de systematiek van waardebepa-
ling van derivaten naar verwachting leiden tot toenemende ongerealiseerde resultaatvo-
latiliteit. Gegeven de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een 
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uitspraak te doen over de hoogte van de nettowinst.

Grensoverschrijdend bedrijventerrein Avantis (GOB N.V.) Programma Economische Stimulering
Doel Partner in de NV met als doel de ontwikkeling van een bedrijventerrein met nieuwe toege-

voegde waarde voor de economische structuur (bedrijfssectoren en werkgelegenheid). 
Financieel belang 1.Aandelenkapitaal 25% € 1.247.895.
 2.Grondeigenaar van 1,5 ha. ten bedrage van € 1,3 miljoen (in 2009 aangekocht ter 

versterking van de liquiditeit).
 3.Leningovereenkomst van € 6,5 miljoen per aandeelhouder begin 2012 aangegaan. Zie 

daarvoor raadsvoorstel/zienswijze van 06.12.2011 (2011/58678). Daarmee voor een 
totaal bedrag van € 26 miljoen de hoofdsom van de externe lening bij de ING afgekocht en 
deze dus overgenomen en voor een klein deel de lopende bedrijfskosten afgedekt.

Zeggenschap In de vorm van aandeelhouderschap 25%. Medeaandeelhouders zijn Stadt Aachen, NRW/
Urban en LIOF, elk voor 25 %. Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van 
aandeelhouders door de burgemeester. Vertegenwoordiging in de Raad van commissaris-
sen door de wethouder van de financiën, beheer en mobiliteit. Vertegenwoordiging in de 
directie door de wethouder economie, werk en onderwijs.

Ontwikkelingen De nieuwe doelstellingen en strategie voor Avantis zijn in de afgelopen periode verder ge-
operationaliseerd. Het nieuwe bestemmingsplan is voor zowel het NL als Duitse deel vast-
gesteld en biedt veel meer mogelijkheden voor het vestigen van de bedrijven. De nieuwe 
organisatie met een verdeling naar marketing/acquisitie taken en back office is geregeld 
maar is nog niet optimaal in het functioneren en qua “kracht en bezetting”. Door een 
actieve acquisitie is onlangs een belangrijk resultaat geboekt. Nadat het grote logistieke 
centrum van Zalando in plaats van voor Avantis voor Monchen Gladbach had gekozen, is in 
mei 2013 ca. 8 ha verkocht aan Honold logistics voor een grootschalig distributiecentrum 
van 44.000 m2 met de mogelijkheid tot uitbreiding. Door de zware concurrentie vanuit de 
Duitse omgeving is de grondprijs fors verlaagd om het bedrijf over de streep te kunnen 
trekken. De verkoop hiervan zorgt voor een versterking van de liquiditeit. Op termijn moet 
echter deze lage prijs teruggehaald worden bij eventuele andere investeerders. De bouw 
zal begin 2014 zijn afgerond. Ook geeft dit project een positieve uitstraling naar andere 
partijen waarbij vastgesteld mag worden, dat met een aantal partijen veelbelovende ge-
sprekken worden gevoerd. Een partij was daarbij al eerder voor Avantis in beeld. 

Industriebank LIOF N.V. Programma Economische Stimulering
Doel De Industriebank LIOF is de Limburgse ontwikkelingsmaatschappij. LIOF draagt bij aan 

de welvaart van deze provincie door de economische structuur verder te versterken. De 
industrie en stuwende dienstverlening zijn de doelgroepen waarop LIOF zich richt. Door 
middel van de kerntaken Investeringsbevordering/acquisitie, Participatie, Ontwikkeling/
Innovatie en Bedrijventerreinen werkt men aan de versterking van de Limburgse structuur 
en het bevorderen van de ondernemerskracht. LIOF opereert offensief, gericht op kansen 
die de economische ontwikkeling op lange termijn biedt. Daarbij vervult LIOF een brug-
functie tussen overheid en bedrijfsleven.

Financieel belang De boekwaarde van de aandelen is ultimo 2011 € 5.445,36. De aandelen hebben een no-
minale waarde van € 113,45.

 Onze gemeente is in het bezit van 215 aandelen N.V. Industriebank LIOF. In totaal derhal-
ve nominaal € 25.000,-. Deze participatie is zeer gering op een totaal gestort aandelenka-
pitaal van € 53 miljoen. In 2012 is als gevolg van een voorziening tbv een reorganisatie en 
een afwaardering op onroerend goed een negatief resultaat geboekt van ruim € 4 miljoen. 
Na afboeking hiervan op de reserves is het eigen vermogen nog ruim € 96 miljoen.

Zeggenschap De aandelen worden gehouden door publiekrechtelijke lichamen, te weten de Staat der 
Nederlanden (94,4%), de Provincie Limburg (5,4%) en de Limburgse gemeenten en 
Kamer van Koophandel (0,2%). Het aandeel van de gemeente Heerlen is verwaarloosbaar 
klein. Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders door wethou-
der financiën, beheer en mobiliteit.

Ontwikkelingen Op het gebied van acquisitie en innovatie zijn door het Liof in 2012 goede resultaten 
geboekt ondanks de economisch moeilijke tijden. Ook de financieringsportefeuille in MKB 
bedrijven was verantwoord maar minder dan in andere jaren. De terughoudende opstelling 
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van de banken blijft nog steeds een negatieve rol vervullen.
 De acquisitie resultaten waren goed met 17 projecten, 110 miljoen aan geplande investe-

ringen en 1100 nieuwe arbeidsplaatsen. Met name voor logistieke projecten blijft Limburg 
een gewilde locatie. Op het gebied van innovatie zijn 60 bedrijven gesteund met een 
totaal bedrag van € 22 miljoen. Huisvesting en bereikbaarheid is cruciaal voor bedrijven. 
Daarom is fors geïnvesteerd in de herstructurering van bedrijfsterreinen waarbij de Beitel 
in Heerlen een belangrijk project is. 

Parkstad Limburg Theaters N.V. Programma Economische Stimulering
Doel Het uitdragen en verzorgen van een goed cultuurbeleid en podiumkunsten in Parkstad. Het 

realiseren van de programmeerdoelstellingen.
Financieel belang Het geplaatste en gestorte kapitaal bedraagt € 680.670 in 1500 aandelen van € 453,78 

nominaal. De gemeente Heerlen heeft 1050 aandelen en de gemeente Kerkrade heeft 450 
aandelen in haar bezit.

 Bijdrage (in de vorm van subsidie) vanuit de begroting gemeente Heerlen bedraagt 
 € 2.048.939,-.
Zeggenschap Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders door wethouder 

financiën, beheer en mobiliteit. De Raad van Commissarissen bestaat uit: de heer ing. K. 
Bonnema, de heer mr. B.J.M. Van Voorst tot Voorst (voorzitter), de heer T.A. Goedmakers 
en mevr. M.H. Dunnewijk. De gemeente Heerlen is niet vertegenwoordigd in de Raad van 
Commissarissen.

Ontwikkelingen In 2007 is intrek genomen in een prachtig gerevitaliseerd Theater Heerlen. Parkstad 
Limburg Theaters beschikt nu over een mooie combinatie van vier theaterzalen: Rabozaal, 
Theater Kerkrade, Limburgzaal en ING-zaal. Dit biedt de mogelijkheid een uitgebalanceer-
de programmering te kiezen. Afstemming met andere culturele instellingen op het gebied 
van programmering vindt reeds plaats en zal in 2013 en de jaren daarna voortgezet en 
uitgebouwd worden. In 2012 heeft PLT op verzoek van de gemeente een instellingsbe-
leidsplan geschreven voor de komende beleidsperiode (2013-2016), Lentekoers 3.0. In dit 
meerjarenbeleidsplan heeft Parkstad Limburg Theaters aansluiting gezocht bij de doel-
stellingen van de stad in het algemeen en die op het terrein van cultuur in het bijzonder. 
De Gemeente Kerkrade heeft in het kader van haar centrumplan besloten het theater in 
Kerkrade (onderdeel van PLT) te gaan renoveren. Momenteel worden er onderhandelingen 
gevoerd met PLT over hoe het theater in Kerkrade er in de toekomst uit komt te zien en 
wat er van PLT wordt verwacht in de toekomstige exploitatie van het theater in Kerkrade. 

 Er vinden grote bezuinigingen plaats op de Rijksbegroting voor de podiumkunsten. De ef-
fecten van deze bezuinigingen op de gefinancierde gezelschappen worden langzaam zicht-
baar. De gemeenten en PLT staan er voor het pluriforme programma overeind te houden. 

 Momenteel worden afspraken gemaakt met PLT over onderhoud en inventaris van PLT. Het 
is de bedoeling dat op basis van die afspraken een nieuw huurcontract wordt afgesloten 
dat ingaat per 1 januari 2014

Reinigingsdienst RD4 N.V. Programma Leefomgeving
Doel Het tot stand brengen van doelmatige, milieu hygiënische verantwoorde en marktconforme 

inzameling en verwerking van afvalstoffen, het adviseren op het gebied van ontwikkeling 
en implementatie van milieubeleid.

Financieel belang Eenmalige bijdrage bij start deelneming. De gemeente Heerlen bezit 8.696 aandelen tegen 
een waarde van € 4,54 welke in totaal een waarde vertegenwoordigen van € 39.461, -. Er 
vindt geen jaarlijkse bijdrage plaats. De N.V. heeft in 2013 aan de gemeente Heerlen een 
bruto dividend uitgekeerd van € 13.262, - uitgekeerd.

Zeggenschap Gemeente Heerlen, Brunssum, Kerkrade, Landgraaf, Voerendaal, Simpelveld, Vaals, Nuth, 
Onderbanken. De vertegenwoordiger in de AVA is wethouder. In de ) door wethouder ou-
deren, sport en dienstverlening

Ontwikkelingen De strategische koers is opgebouwd uit 3 pijlers: interne optimalisatie, schaalvergroting en 
meerwaarde.
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Watermaatschappij Limburg (W.M.L.) Programma Leefomgeving
Doel Per 1 januari 1989 werd het waterleidingbedrijf van de N.V. Nutsbedrijf Heerlen overge-

dragen aan de WML. WML voorziet in de behoefte aan water in de provincie Limburg en 
aangrenzende gebieden. WML tracht dit te bereiken door het winnen, zuiveren, opslaan, 
inkopen, transporteren, distribueren en het leveren van water. 

Financieel belang Boekwaarde van de aandelen is € 149.197, -. Er wordt geen dividend uitgekeerd door de 
WML. De gemeente heeft 31 aandelen (totaal aantal aandelen 500) in haar bezit. Er wordt 
geen dividend uitgekeerd.

Zeggenschap De gemeente Heerlen is vertegenwoordigd als aandeelhouder. Vertegenwoordiging in de 
algemene vergadering van aandeelhouders door wethouder financiën, beheer en mobiliteit.

Ontwikkelingen Het resultaat in 2012 bedroeg + € 7,4 miljoen. Dit is aanzienlijk hoger dan het resultaat 
van vorig boekjaar. In 2012 bedroeg het resultaat + € 4,0 miljoen. De stijging werd ver-
oorzaakt door enerzijds een toename van de netto-omzet als gevolg van de doorgevoerde 
tariefaanpassingen. Anderzijds is er sprake van een daling van het kostenniveau. Het 
positieve resultaat draagt conform de voorziene meerjaren koers bij aan het realiseren van 
een gezonde financiële huishouding met beheersbare kapitaallasten.

 Het streven van WML is en blijft om voor de komende planjaren en daarna een acceptabe-
le en consistente tariefstructuur te bewerkstelligen, gebaseerd op een gezonde financiële 
huishouding met beheersbare kapitaallasten. Hiertoe heeft in 2012 een laatste geplande 
verhoging plaatsgevonden van het particulier vastrechttarief met € 16,-. Deze vastrecht-
stijging is gecompenseerd door een verlaging van het particuliere variabele drinkwaterta-
rief met € 0,09 per m3 naar € 0,72 m3. Daarnaast is er sprake van een dalend effect van 
de totale drinkwaternota ten opzichte van voorgaand jaar. De daling hangt samen met de 
afschaffing van de landelijke grondwaterbelasting. 

Avantis Services B.V Programma Economische Stimulering
Doel Partner in GOB N.V. en daarmee ook partner in de Beheers B.V. (beheer van de locatie en 

te verlenen diensten) 
Financieel belang Aandelenkapitaal 33,33% € 100.000. 
Zeggenschap In de vorm van aandeelhouder 33,33% met medeaandeelhouders Stadt Aachen en Avantis 

GOB N.V. Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders door de 
burgemeester. Vertegenwoordiging in de Raad van commissarissen door de wethouder van 
de financiën, beheer en mobiliteit. Vertegenwoordiging in de directie door de wethouder 
economie, werk en onderwijs.

Ontwikkelingen De dienstverlening is uitgebreid met een glasvezelinfrastructuur waarop bedrijven kunnen 
aansluiten. Bedrijven kunnen ook hun interne beveiliging via deze infrastructuur optimaal 
organiseren. Voor het overige vinden continue de gebruikelijke beheers- en onderhouds-
werkzaamheden plaats en worden de kosten hiervan gedekt uit de jaarlijkse gemeentelijke 
bijdrage en de bijdragen van de gevestigde bedrijven. Door de nieuwe strategie ook voor 
wat betreft het bedrijfsleven is het service niveau ook anders vorm gegeven en worden de 
daarvoor verplichte vergoedingen door het bedrijfsleven meer marktconform geregeld.

Beitel-Zuid (Bedrijventerrein Trilandis) B.V. Programma Economische Stimulering
Doel Invloed op de ontwikkeling van het bedrijventerrein en de vestiging van nieuwe bedrijven 

met nieuwe werkgelegenheid met name in de value added logistieke sector. Bijkomend 
doel is de daarbij horende financiële voordelen als gevolg van grondverkoop.

Financieel belang Verstrekte rekening courant krediet voor maximaal € 8.000.000 stand van deze lening per 
31-12-2012 was € 7.144.751,-. Daarbij is er ook nog een achtergestelde lening verstrekt 
voor een bedrag ad € 813.341.

Zeggenschap Aandeelhouder samen met 3W vastgoed en Comox Beitel-Zuid B.V. Vertegenwoordiging in 
de algemene vergadering van aandeelhouders door wethouder economie, werk en onder-
wijs

Ontwikkelingen Door de vestiging van een tweetal belangrijke logistieke centra van de wereldwijd opere-
rende medisch technologische bedrijven Medtronic en Abbott heeft deze locatie inmiddels 
de nodige aandacht van andere bedrijven in deze sector en worden gesprekken gevoerd 
met grote wereldwijd actieve logistieke dienstverleners die voor nieuwe medtech klanten 
de logistieke activiteiten voor Europa willen uitvoeren. Verschillende acquisitie trajec-
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ten zijn uitgevoerd waarbij met wereldspelers op logistiek gebied is gesproken. Jammer 
genoeg zijn de investeringsplannen uitgesteld en blijven we wel deze contacten onderhou-
den.

 Inmiddels hebben de aandeelhouders een nieuwe marketing strategie in voorbereiding met 
een aantal partijen die goed in deze logistieke wereld zijn ingevoerd.

 In 2014 moet ook een nieuw besluit worden genomen over de voortzetting van het reke-
ning courant krediet en een eventuele verhoging hiervan. 

 
Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg
Doel Gemeenschappelijk regeling met als doel uitvoering geven aan de WSW.
Financieel belang In 2012 heeft het dagelijks bestuur besloten dat de schapslasten niet meer door de 

uitvoerders gedragen worden maar dat de gemeenten hiervoor een bijdrage dienen te 
leveren. Deze bijdrage is structureel in de begroting meegenomen.

Zeggenschap Gemeente: % deelname: Gemeente: % deelname:
 Heerlen 32,23%  Onderbanken 2,40%
 Kerkrade 24,29%  Gulpen-Wittem 2,81%
 Brunssum 12,25%  Voerendaal 1,81%
 Landgraaf 13,50%  Vaals  2,05%
 Nuth  2,96%  Valkenburg 2,61%
 Simpelveld 3,10%  Totaal  100,00%
Ontwikkelingen Door het faillissement van Licom NV heeft de GR-WOZL de uitvoeringstaken overgenomen. 

Daarnaast maakt de veranderende Wet-regelgeving (Participatiewet) een totale herijking 
beleid onderkant arbeidsmarkt noodzakelijk. In deze herijking wordt ook de positie van de 
GR-WOZL betrokken.Voor de verdeling van de uitvoeringskosten wordt een verdeelsleutel 
gehanteerd die gebaseerd is op bezetting in de BV’s. Deze kan afwijken van de bij zeg-
genschap genoemde percentages, omdat ook WSW’ers op andere plekken dan in de WOZL 
BV’s werkzaam kunnen zijn. Voor 2013 is dit 31,86%.

Technohouse B.V. Programma Economische Stimulering
Doel B.V. Technohouse exploiteert op het bedrijventerrein Coriopolis een bedrijfsverzamel-

gebouw voor techno starters en doorstarters en heeft en heeft tot doel de link tussen 
bedrijfsleven en kennisinstellingen op dat terrein mede gestalte te geven en aantrekkelijke 
huisvesting te bieden tegen een redelijke prijs met service pakket en flexibiliteit. 

Financieel belang Aandelenkapitaal is als volgt verdeeld N.V. Industriebank LIOF 93,2% (15.784 aandelen) 
en gemeente Heerlen 6,8% (1152 aandelen). Het geplaatste en gestort aandelenkapitaal 
bedraagt € 1.693.651. De nominale waarde per aandeel bedraagt € 100.

Zeggenschap De wethouder economie, werk en onderwijs vertegenwoordigt de gemeente in de algeme-
ne vergadering van aandeelhouders. Namens de gemeente is de heer Hol lid van de Raad 
van Commissarissen.

Ontwikkelingen Om te kunnen voldoen aan de economisch-maatschappelijke doelstelling is het 
Technohouse op Coriopolis gericht op het huisvesten van startende en doorstartende be-
drijven in een kennisgeoriënteerde sector. In de vorm van Lijnspel heeft zich een invulling 
aangediend, die voorziet in het bieden van werkruimte voor ZZP’ers binnen Technohouse. 

 Door de moeilijke economische toestand en de lastige situatie binnen de vastgoedsector 
staat de exploitatie van dit bedrijfsverzamelgebouw onder druk. Thans wordt overwogen 
Technohouse te verkopen, mogelijk aan een in het gebouw gevestigd bedrijf.

Nazorg Limburg BV Programma Leefomgeving
Doel Het aanbrengen en in stand houden van een voldoende voorzieningenniveau op stort-

plaatsen voor afval na beëindiging van de exploitatie alsmede het verwerven, vervreem-
den, huren, beheren en exploiteren van onroerende zaken die verband houden met en/of 
betrekking hebben op deze stortplaatsen.

Financieel belang De bijdrage wordt betaald uit de afvalstoffenheffing met een bedrag van een 0,25 per 
inwoner gedurende 10 jaar.

Zeggenschap Limburgse gemeenten (50%) en provincie Limburg (50%). Deelname in Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders door wethouder sport, ouderen en dienstverlening. 

Ontwikkelingen Door opbouw van de voorziening wordt ervoor gezorgd dat de stortplaatsen na beëindiging 
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beheerd en onderhouden kunnen worden De financiële kaders worden door de aandeel-
houders bepaald. De risico’s worden afgedekt doordat een voorziening wordt gecreëerd om 
de nazorgverplichtingen in de toekomst te kunnen voldoen. Het doelvermogen is in 2013 
vastgesteld op € 18.800.000.

Schaesbergerveld B.V. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling
Doel Het doel van het samenwerkingsverband is: het ontwikkelen (bouw-/woonrijp maken), 

zodanig saneren, slopen van opstallen, exploiteren, kopen en verkopen van gronden, alles 
ter voorbereiding van en gericht op het mogelijk maken van de bouw van voor bewoning 
bestemde gebouwen op die gronden en wel in het gebied Schaesbergerveld (omgeven 
door de Heuvelweg en Schandelerboord) te Heerlen. Deze B.V. is tevens opgericht om voor 
de ontwikkeling van het gebied Schaesbergerveld als gemeentelijke B.V. deel te nemen in 
de V.O.F. Ontwikkelingsmaatschappij Schaesbergerveld (OMS). Dit ter beperking van de 
financiële aansprakelijkheid bij deconfiture (faillissement). 

Financieel belang Verkrijgingprijs € 45.381 de boekwaarde ultimo 2012 was € 45.381 en er is een rekening 
courant verhouding van € 1.300.000 (excl. rentevergoeding).

Zeggenschap Gemeente Heerlen 100% aandeelhouder. Met het afdelingshoofd Stadsplanning als di-
recteur van Schaesbergerveld B.V. Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van 
aandeelhouders door de wethouder ruimte, wonen en cultuur

Ontwikkelingen Fase 1, 2 en 3a: bouw gereed. Fase 3b: opgesplitst in 2 delen (8 en 7 woningen). 1e deel 
gereed eind 2012. 2e nog geen zicht op realisatie gezien de markt. Er vindt momenteel 
een herbezinning plaats op de ontwikkeling van fase 4. Hier waren een 4-tal woontorens 
gepland – in het groengebied aan de rand van het plangebied - voor in totaliteit 83 ap-
partementen. Echter, door de gewijzigde marktsituatie (geringe afzetmogelijkheden a.g.v. 
economische crisis) en de krimpsituatie in Parkstad (beleidsmatig willen we geen woning-
bouw meer ten koste van groen), ligt de vraag voor of de ontwikkeling van de geplande 
appartementen (in deze aantallen) moet worden doorgezet. Alternatieve ontwikkelen 
buiten het projectgebied bieden geen soelaas voor lagere opbrengsten. Slokker wordt ver-
zocht om alternatieve plannen voor fase 4A en 4B te ontwikkelen. 

Holding Roda Kerkrade N.V./ Stichting AK Programma Economische Stimulering
Doel Het altijd durende recht dat het stadion van voetbalclub Roda JC de naam “Parkstad 

Limburg Stadion” draagt.
Financieel belang De gemeente participeert voor 4,27% stichting Administratie Kantoor voorheen Holding 

Roda Kerkrade N.V. Deze certificaten hebben geen marktwaarde.
Zeggenschap 4,27% belang en de invloed van de gemeente Heerlen is zo goed als nihil. Gemeente 

Heerlen wordt vertegenwoordigd door de wethouder financiën, beheer en mobiliteit.
Ontwikkelingen Op dit moment zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te vermelden.

Parkstad Limburg Programma Bestuur en Dienstverlening
Doel Economische structuurversterking. Parkstad loopt op diverse kernindicatoren achter op 

landelijke gemiddelden. Denk hierbij aan gemiddeld inkomen, economische participatie-
graad, opleidingsniveau en de gemiddelde prijs van een woning. Dit gecombineerd met 
de demografie van het gebied biedt kansen maar dwingt ook tot een gestructureerde, 
centraal geregisseerde aanpak van de economische ontwikkeling van de regio Parkstad 
Limburg. Daarom hebben de acht gemeenten in 2010 ervoor gekozen om de reeds be-
staande WGR+ regeling uit 2006 om te vormen van een beleidsgericht (de belangrijkste 
beleidsdocumenten zijn immers afgerond) naar uitvoeringsgericht kader en organisatie. 
Met de realisatie van de top-5 agenda gezamenlijk handen en voeten te geven aan de eco-
nomische structuurversterking van de regio is de ambitie voor de komende jaren. Het doel 
is onveranderd gebleven de scope (tot nu toe ruimtelijk-economisch) wordt echter steeds 
breder, denk aan de ontwikkelingen in het sociale domein. Deze veranderende opgave en 
de opheffing van de WGR+ zijn aanleiding om de samenwerking te herinrichten.

Financieel belang De bijdrage in 2013 was op basis van het ‘Pact van Parkstad’ € 2.890.000. De bijdrage 
voor 2014 (inclusief bezuinigingsopgave) maakt onderdeel uit van de nog vast te stellen 
Parkstadbegroting 2014.

Zeggenschap Het bestuur van de WGR+ Parkstad Limburg werkt op basis van het monistisch stelsel. Dit 
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betekent dat het Parkstadbestuur onderdeel uitmaakt (en meestemt) in de Parkstadraad. 
Het Parkstadbestuur bestaat uit een portefeuillehouder per deelnemende gemeente plus 
een onafhankelijk voorzitter. De Parkstadraad bestaat uit het Parkstadbestuur plus een 
gewogen vertegenwoordiging van de Raden en Colleges van de deelnemende gemeenten. 
De Parkstadraad is opdrachtgever van het Parkstadbestuur en de voorzitter. De voorzit-
ter wordt apart benoemd omdat deze binnen het Parkstadbestuur de verantwoordelijkheid 
draagt voor de integrale uitvoering van het uitvoeringsprogramma en hierover ook als 
voorzitter verantwoording moet afleggen aan de Parkstadraad. Met het afschaffen van de 
WGR+ zal vanaf 2015 een nieuwe structuur ingericht moeten worden. 

Ontwikkelingen In 2010 is het Pact van Parkstad in de 8 deelnemende gemeenteraden vastgesteld met de 
nieuwe bestuurlijke structuur en de aangepaste ambitie (van beleid naar uitvoering) voor 
de periode tot en met 2014. Op het gebied van organisatieontwikkeling is in 2011/2012 
gewerkt aan de transformatie van de Parkstadorganisatie naar een uitvoering regisserend 
orgaan, dat proces loopt op dit moment door. Het rijksbesluit om de WGR+ status op te 
heffen is concreet aanleiding geweest voor de afspraak in 2011 om in 2012 de Parkstad 
samenwerking te gaan evalueren. Deze evaluatie heeft langer geduurd en wordt pas eind 
2013 afgerond. In 2014 zal het gaan om de implementatie van de verbetervoorstellen die 
uit die evaluatie zijn gekomen zodat wij uiterlijk in januari 2015 aan de slag kunnen in een 
nieuwe vorm. (Zie ook: Paragraaf Stadsregio Parkstad Limburg) 

Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst Zuid Limburg (GGD) Programma Sociale Infrastructuur
Doel De GGD geeft uitvoering aan de Wet Publieke gezondheid namens de 18 Zuid-Limburgse 

gemeenten. 
Financieel belang In totale begrote inkomsten voor de GGD voor 2014 bedragen € 39.064.805.De gemeen-

telijke bijdrage hiervan is € 13.944.033. De bijdrage van de gemeente Heerlen voor 2014 
bedraagt € 1.413.339.

Zeggenschap De GGD Zuid – Limburg is een Gemeenschappelijke Regeling die is ingesteld door 18 
gemeenten in Zuid – Limburg, te weten: Beek, Brunssum, Gulpen – Wittem, Heerlen, 
Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Eijsden-Margraten, Meerssen, Nuth, Onderbanken, 
Schinnen, Simpelveld, Sittard – Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg a/d Geul en Voerendaal.

 Conform de wettelijke bepaling in de wet gemeenschappelijke regelingen bestaat de 
bestuursstructuur uit een Algemeen Bestuur (AB), een Dagelijks Bestuur (DB) en een 
voorzitter. 

 Bestuurlijke afvaardiging gemeente Heerlen voor 2014
 Alle deelnemende gemeenten vaardigen een bestuurder af voor in het AB, leden van het 

DB worden gekozen door het AB. Wethouder armoedebestrijding, participatie en zorg en 
integraal jeugdbeleid is 1 van de 7 leden van het DB van de GGD, alle leden van het DB 
hebben 1 gelijke stem. 

 De aanstaande Raadsverkiezingen in 2014 zorgen ervoor dat het AB en het DB gewijzigd 
worden. Heerlen blijft, net zoals iedere gemeente deel uitmaken van het AB, de leden van 
het DB worden gekozen door het AB.

Ontwikkelingen a.  Bezuinigingstaakstelling
 Door een veranderende maatschappelijke opgave binnen de publieke gezondheid en 

bezuinigingstaakstelling is de GGD sinds 2011 aan de slag met een bezuiniging en an-
dere manier van werken. Streven hierbij is om in 2015 een slagvaardige en dynamische 
organisatie te zijn met een strategische positie in de maatschappelijke omgeving, centraal 
hierbij staat dat de GGD zich meer gaat focussen op de inwoners van Zuid-Limburg in een 
kwetsbare positie. 2014 zal binnen dit bezuinigingstraject een belangrijk jaar zijn. 

 b. Huisvesting
 De voorbije jaren zijn gebruikt om het huisvestingsvraagstuk op te pakken. Dit is vanaf 

de fusie in 2006 actueel. In 2012 en 2013 zijn de voorbereidingen getroffen om te komen 
tot een aanbesteding van een nieuw te realiseren huisvesting in Heerlen. Medio 2013 zal 
de aanbesteding afgerond worden en in 2014 zal dienovereenkomstig gehandeld moeten 
worden.

 c. Decentralisaties
 De decentralisatie van taken in het sociale domein gaat onverminderd door. Per 1 januari 

2015 worden de Jeugdwet, de nieuwe Wmo en de Participatiewet van kracht. Door deze 
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decentralisaties verandert de rol van de gemeente de komende periode steeds meer. 
Heerlen wordt immers steeds meer “financier” van zorg en gezondheidszorg. In aanloop 
hiernaar zal 2014 gebruikt worden de werkwijze van de GGD in Heerlen nauw aan te laten 
sluiten bij deze decentralisatie uitdaging. 

Kredietbank Limburg Programma Sociale Infrastructuur 
Doel De Kredietbank Limburg (KBL) is een gemeenschappelijke regeling met als doel:
 a. hulp te verlenen aan burgers die door hun schuldenlast in maatschappelijke problemen 

zijn of kunnen komen, door middel van schuldhulpverlening;
 b. hulp te verlenen aan burgers die zelf niet in staat zijn hun financiële zaken te beharti-

gen, hetzij door middel van budgetbeheer, hetzij door middel van beschermingsbewind;
 c. het op een verantwoorde wijze voorzien in de behoefte aan krediet, door middel van 

sociale kredietverlening.
Financieel belang De gemeenschappelijke regeling bestaat sinds 2005. Tot en met 2009 waren de jaarlijkse 

exploitatieresultaten negatief. In 2011 was sprake van een historische kentering, omdat 
sinds de oprichting van de GR er voor het eerst sprake is van een positief eigen vermogen. 
Over 2010 en 2011 waren de resultaten positief € 1.298.405 resp. € 653.000. Deze resul-
taten zijn, conform de statuten van de Gemeenschappelijke Regeling, ten gunste van het 
eigen vermogen geboekt.

 In 2012 was er een negatief exploitatieresultaat van € 307.000. Dit is op grond van artikel 
30 van de Gemeenschappelijke Regeling in mindering gebracht op het eigen vermogen, 
waardoor ultimo 2012 een positief eigen vermogen van € 77.000 resteerde. In augustus 
2013 is een ‘winstwaarschuwing’ afgegeven van € 155.000 negatief.

Zeggenschap De gemeenschappelijke regeling kent een algemeen en een dagelijks bestuur. De leden 
van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur worden aangewezen door de colleges 
van de gemeenten: één lid per deelnemende gemeente. Vanuit Heerlen is dit de wethou-
der jongeren, welzijn, zorg en armoedebestrijding.

Ontwikkelingen In 2014 vinden twee belangrijke ontwikkelingen plaats:
 1. De KBL verhuist van Heerlen naar Geleen.
 2. Gelet op begrotingsoverschrijdingen op dit beleidsterrein en de actuele bezuinigings-

noodzaak gaan we een aantal opties verkennen om schuldhulpverlening goedkoper te 
maken, zonder de kwaliteit van de dienstverlening aan te tasten.

Mijnwater B.V. Programma Economische Stimulering
Doel Mijnwater b.v. is in 2013 opgericht door de gemeente Heerlen. Deze rechtspersoon gaat 

de in de pilot van het mijnwaterproject gedane investeringen alsmede de investeringen 
voor nieuwe aansluitingen op een bedrijfsmatig exploiteren, passend binnen het Europese 
mededingingsrecht. 

 De gemeente Heerlen wil hiermee de volgende doelen bereiken:
 Doelstelling 1:  Het leveren van een bijdrage aan de vermindering van de CO2 uitstoot in 

Heerlen.
 Doelstelling 2: Eerherstel van het mijnverleden door het merk Mijnwater als infrastructuur 

voor duurzame energie positief te profileren.
 Doelstelling 3: Het stimuleren van innovatie in toepassingen van duurzame energie in de 

gebouwde omgeving als hefboom voor economische ontwikkeling. 
 Doelstelling 4:  Het organiseren van een economisch rendabele bedrijfsvoering teneinde de 

continuïteit van de duurzame energievoorziening te kunnen garanderen.
Financieel belang De gemeente brengt de bij het Mijnwater behorende infrastructuur (hard- en software), 

bijbehorende activiteiten, klanten- en acquisitieportefeuille, met uitzondering van de 
vergunningen voor het winnen van mijnwater die vooralsnog in handen van de gemeente 
blijven, in te brengen tegen de actuele boekwaarde van 5,1 miljoen euro als eigen vermo-
gen in de op te richten Mijnwater BV in ruil voor aandelen in de vennootschap.

Zeggenschap Op grond van de Europese mededingingsregels moet de gemeente minstens vijf jaar na de 
oplevering van het pilotproject eigenaar blijven van de investeringen. Dit betekent dat 

 minimaal 51% van de aandelen van Mijnwater B.V. tot eind 2013 in handen van de ge-
meente dient te blijven. 

Ontwikkelingen Mijnwater 2.0 is een hybride smart grid voor duurzame energievoorziening, bestaande uit 
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mijnwaterbronnen, backbone-infrastructuur, distributienetten en energiecentrales.
 Dit in combinatie met een geavanceerd meet- en regelsysteem, waarbij er per tijdseenheid 

kan worden bepaald wanneer er aan gebouwzijde wordt gebruikt en/of opgewekt. Dit ver-
ruimt de capaciteit van het totale systeem aanmerkelijk. Uiteindelijk zal er sprake zijn van 
een herbenutting van energie uit de gebouwde omgeving van zo’n 80% aangevuld met 
20% uit de mijnwaterreservoirs.

 Om op termijn een grote en blijvende rol te kunnen spelen, zal Mijnwater B.V. de komende 
jaren fors gaan investeren in het realiseren van de aansluitingen van de klanten uit de 
acquisitieportefeuille op haar netwerk. Eind 2015 zullen 27 klanten aangesloten zijn op een 
van de vier clusternetten van Mijnwater. Naar verwachting gaat het om een netto-investe-
ring van € 25 miljoen vanaf de start tot en met het jaar 2017. 

Risico’s Bij onvoldoende afnemers kan project niet rendabel gemaakt worden. 

Stichting Isidoor Programma Economische Stimulering
Doel Samenwerking op het gebied van telecommunicatie, informatietechnologie en overige 

diensten. Dit initiatief van de gemeente Heerlen en de provincie Limburg heeft in 2005 ge-
resulteerd in de aanleg van een groot glasvezelnetwerk in Zuid-Limburg (via de gelieerde 
stichting Isilinx). 

Financieel belang Er is eenmalig € 15.000 geïnvesteerd als procesgeld.
Zeggenschap Vertegenwoordiging in het stichtingsbestuur door de wethouder economie, werk en onder-

wijs.
Ontwikkelingen De stichting Isidoor is niet actief en zal dat ook niet meer worden. Momenteel worden de 

mogelijkheden tot opheffing van de stichting bekeken. De opbouw van het glasvezelnet-
werk wordt verricht door de stichting Isilinx. Zo heeft Isilinx onder meer zorg gedragen 
voor de glasvezelverbinding op Avantis.

Stichting WTC Heerlen-Aachen Programma Economische Stimulering
Doel De exploitatie van een World Trade Center-concept met een optimale dienstverlening op 

het gebied van handelsbevordering aan het euregionale bedrijfsleven alsmede het bieden 
van hoogwaardige bedrijfsruimte aan het internationale bedrijfsleven in de kantorensfeer.

Financieel belang Als eigenaar de waarde van de WTC-licentie ingebracht; in de voorbereiding een bedrag 
beschikbaar gesteld van € 300.000.

Zeggenschap Als licentiehouder is de wethouder economie, werk en onderwijs lid van het bestuur van de 
stichting. De wethouder financiën, beheer en mobiliteit vertegenwoordigt de gemeente in 
de RvC van de exploitatie BV.

Ontwikkelingen Al enkele jaren functioneert het WTC Heerlen-Aachen vanuit een kantoorgebouw van ca. 
6000 m2 op Avantis als gebouw beheerder en verlener van diensten aan het zittende be-
drijfsleven. 

 Door de vastgoed crisis is de uitbreiding van het WTC op Avantis voorlopig niet meer in 
beeld en is gekozen voor een vestiging van een dependance op de RWTH campus in Aken. 
Van daar uit worden nieuwe contacten gelegd met zowel de spin off van de RWTH als ook 
de vastgoed partijen die verantwoordelijk zijn voor de cluster ontwikkeling. Het WTC con-
cept wordt binnen de RWTH als voorziening uitgedragen met op termijn wellicht voordelen 
voor Avantis als vestigingsplaats.

Stichting Centrummanagement Heerlen-centrum Programma Economische Stimulering
Doel Het op een bedrijfsmatige manier verder ontwikkelen, beheren en daardoor vergroten van 

de concurrentiekracht van het kernwinkelgebied te Heerlen.
Financieel belang In totaal € 56.444 (€ 28.084 betreft gemeentelijke subsidie, de indirecte ondernemersbij-

drage via de precarioheffing bedraagt € 28.360).
Zeggenschap Namens het college van B en W participeren de wethouder economie, werk en onderwijs 

en de directeur programma’s met stemrecht in het bestuur van de stichting; zij worden 
ondersteund door een ambtelijke afgevaardigde (zonder stemrecht).

Ontwikkelingen Het aantal ondernemers dat zitting heeft in het centrummanagement is uitgebreid met 
twee nieuwe leden. Tevens is er een nieuwe voorzitter voor de stichting aangetreden.
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Stichting Centrummanagement Hoensbroek Programma Economische Stimulering
Doel Het op een bedrijfsmatige manier verder ontwikkelen, beheren en daardoor vergroten 

van de concurrentiekracht van het kernwinkelgebied te Hoensbroek-centrum alsmede de 
toegangsradialen, het mede zorgdragen voor een integraal beheer van de aldaar gelegen 
openbare ruimten en het streven naar verbetering van het woon-, werk- en leefklimaat in 
het gebied.

Financieel belang Bijdrage van € 12.982 
Zeggenschap De gemeente Heerlen levert één bestuurlijke afgevaardigde (de wethouder economie, werk 

en onderwijs) en één ambtelijke afgevaardigde voor het bestuur van de stichting.
Ontwikkelingen Het centrummanagement is nauw betrokken bij de planvorming voor het centrum van 

Hoensbroek, zowel voor de herinrichting van de openbare ruimte als bij de detailhandelsvi-
sie die momenteel wordt opgesteld.

Stichting Centrummanagement Heerlerbaan Programma Economische Stimulering
Doel Het op een bedrijfsmatige manier verder ontwikkelen, beheren en daardoor vergroten 

van de concurrentiekracht van het kernwinkelgebied te Heerlerbaan-centrum alsmede de 
toegangsradialen, het mede zorgdragen voor een integraal beheer van de aldaar gelegen 
openbare ruimten en het streven naar verbetering van het woon-, werk- en leefklimaat in 
het gebied.

Financieel belang Bijdrage van € 1.000
Zeggenschap De gemeente Heerlen levert één bestuurlijke afgevaardigde (de wethouder ruimte, wonen 

en cultuur ) en één ambtelijke afgevaardigde voor het bestuur van de stichting.
Ontwikkelingen De stichting leidt op dit moment een slapend bestaan.

Enexis Holding N.V. Programma: Bestuur en Dienstverlening
Doel Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland 

dient Essent uiterlijk vóór 1 januari 2011 gesplitst te worden in een Netwerkbedrijf en een 
Productie- en Levering Bedrijf. Deze verplichte splitsing is echter al doorgevoerd per 30 
juni 2009. 

 Op basis van de wet zijn de publieke aandeelhouders van Essent NV voor exact hetzelfde 
aandelenpercentage aandeelhouder van Enexis geworden. 

 De wetgever treedt in beginsel niet in de wijze waarop gesplitst wordt. 
 Bij de wijze van splitsing door Essent (afsplitsing van het Netwerkbedrijf) volgt de keuze 

voor deelname in Enexis Holding NV, dit om een nevenschikking te creëren tussen de 
gereguleerde netwerkactiviteiten en de wettelijk toegestane nevenactiviteiten van het 
netwerkbedrijf. De vennootschap heeft ten doel: het (doen) distribueren en het (doen) 
transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water; het instand-
houden, (doen) beheren, doen) exploiteren en (doen) uitbreiden van distributie en trans-
portnetten met annexen voor energie; het doen uitvoeren van alle taken die ingevolge de 
Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn toebedeeld aan een netbeheerder zoals daarin 
bedoeld; het binnen de wettelijke grenzen ontplooien van andere operationele en onder-
steunende activiteiten.

 De gemeente tracht met haar aandeelhouderschap de publieke belangen te behartigen. 
 Enexis Holding NV opereert in een gereguleerde markt, onder toezicht van de 

Energiekamer
Financieel belang 0,20834% (procentuele participatie voortvloeiend uit aandelenbezit voormalig Essent 

(311.850 aandelen). Over het boekjaar 2012 werd in 2013 een dividend uitgekeerd van 
 € 238.551, - t.b.v. de gemeente Heerlen. Voor de begroting 2014 is eveneens een bedrag 

van € 238.551,- geraamd.
Zeggenschap De gemeente Heerlen is vertegenwoordigd als aandeelhouder. Voor de rest heeft de ge-

meente als aandeelhouder geen echte invloed op de te volgen strategie door Essent. De 
krachten van alle Limburgse aandeelhouders zijn wel gebundeld in de VEGAL. Deze vereni-
ging blijft van kracht daar de gemeente aandeelhouder blijft van Enexis (netwerkbedrijf), 
Essent Milieu en diverse BV’s waarin de SPV’s worden verwerkt.

 Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders door wethouder 
financiën, beheer en mobiliteit.

Ontwikkelingen Essent heeft in de eerste helft van 2013 een operationeel resultaat geboekt van 272 
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miljoen euro (2012: 151 miljoen euro). Essent zette haar strategie in het commerciële 
segment verder door wat onder andere resulteerde in een toename van 236.000 nieuwe 
klanten. Verslechterde marktomstandigheden voor elektriciteitsproductie, waaronder de 
impact van de Energiewende en invoering van kolenbelasting hebben ertoe geleid dat een 
eenmalige afboeking van 800 miljoen euro is gedaan op het productiepark in Nederland.

 Het zijn lastige tijden voor de energiesector, en dat is vooral merkbaar binnen het produc-
tiepark. Dit leidde tot een nieuwe afboeking en verdere kostenbesparing voor het pro-
ductiepark. In het commerciële segment Essent succesvol: klanttevredenheid en klant-
aantallen zijn opnieuw gegroeid, en verkoopvolumes zijn gestegen door het koude weer, 
waardoor de impact op het productiepark deels is gecompenseerd. Vanwege de huidige 
omstandigheden, startten ook verbeterinitiatieven, waarbij onder andere gekeken wordt 
naar Essent als werkgever in de een veranderende markt.

 In de eerste helft van dit jaar zette Essent haar commerciële strategie verder door en 
speelde in op de behoefte van klanten die meer en meer zelf willen bepalen hoe ze met 
energiebesparing en – verbruik omgaan. Met innovatieve producten en dienstverlening 
bouwde Essent haar langjarige relatie met klanten verder uit en verhoogde de klanttevre-
denheid. De omzet van Essent steeg naar 3,8 miljard euro (2012: 3,1 miljard euro). 

Vordering op Enexis B.V. programma: Bestuur en Dienstverlening
Doel Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland 

diende Essent uiterlijk vóór 1 januari 2011 gesplitst te zijn in een Netwerkbedrijf en een 
Productie- en Levering Bedrijf. Deze verplichte splitsing is inmiddels doorgevoerd per 30 
juni 2009. Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij de economi-
sche eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn verkocht 
en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value. Omdat Enexis BV 
over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is 
deze onverschuldigd gebleven en omgezet in een lening van Essent Nederland BV. In de 
Wet Onafhankelijk Netbeheer staat opgenomen dat het niet wenselijk is dat na splitsing 
financiële kruisverbanden blijven bestaan en omdat het op dat moment niet mogelijk was 
om de lening extern te financieren is derhalve besloten om de lening (vordering) niet mee 
te verkopen aan RWE, maar over te dragen aan de aandeelhouders. Op het moment van 
overdracht bedroeg de vordering € 1,8 miljard. De aflossing hiervan is vastgelegd in een 
viertal leningsovereen-komsten met verschillende looptijden (tot en met 10 jaar). Het ge-
middelde rentepercentage dat op deze leningen wordt vergoed bedraagt ongeveer 4,65%. 
Op basis van de Aanwijzing van de Minister van Economische Zaken is een bedrag van 

 € 350 miljoen geoormerkt als achtergesteld ten behoeve van mogelijke toekomstige con-
versie naar het eigen vermogen van Enexis.

Financieel belang 0,20834% (procentuele participatie voortvloeiend uit aandelenbezit voormalig Essent 
(311.850 aandelen). 

 De totale vordering bedroeg voor Heerlen € 3.750.145,41 en bestaat uit 4 leningdelen:
 € 937.536 rente 3,27% reeds in 2012 afgelost.
 € 1.041.707 rente 4,10% af te lossen 2014
 € 1.041.707 rente 4,65% af te lossen 2016
 € 729.195 rente 7,20% af te lossen 2019
 Er resteert nog een vordering per 31-12-2013 € 2.812.609,41
 Uit het Heerlense aandeel van de bruglening is een rendement/intrest ontvangen van 
 € 84.400, - in 2012. Voor het begrotingsjaar 2014 is dit bedrag € 60.180,-
Zeggenschap De gemeente Heerlen is vertegenwoordigd als aandeelhouder. Voor de rest heeft de ge-

meente als aandeelhouder geen echte invloed op de te volgen strategie door Essent. De 
krachten van alle Limburgse aandeelhouders zijn wel gebundeld in de VEGAL. Deze vereni-
ging blijft van kracht daar de gemeente aandeelhouder blijft van Enexis (netwerkbedrijf), 
Essent Milieu en diverse BV’s waarin de SPV’s worden verwerkt.

 Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders door wethouder 
financiën, beheer en mobiliteit.

Ontwikkelingen a. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is gering en beperkt 
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tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (ongeveer 
 € 100.000), art 2:81 BW. 
 b. Daarnaast loopt Vordering op Enexis BV beheerst geachte risico’s op Enexis Holding NV 

voor de niet-tijdige betaling van rente en/of aflossing en, in het ergste geval, faillissement 
van Enexis Holding NV.

Cross Border Lease Vennootschaps B.V. Programma: Bestuur en Dienstverlening
Doel De functie van deze CBL Vennootschap BV is dat zij de verkopende aandeelhouders zal 

vertegenwoordigen als medebeheerder (naast RWE, Seis en Essent) van het CBL Fonds 
en in eventuele andere relevante CBL-aangelegenheden en zal fungeren als “doorgeefluik” 
voor betalingen namens aandeelhouders in en uit het CBL Fonds. Ter voorkoming van mis-
verstanden: het CBL Fonds zelf is niets meer dan een bankrekening die zal worden aange-
houden bij een gerenommeerde bank waarop het afgesproken bedrag zal worden gestort 
en aangehouden. Voor zover na beëindiging van alle CBLs en de betaling uit het CBL Fonds 
van de daarmee corresponderende voortijdige beëindigingvergoedingen nog geld overblijft 
in het CBL Fonds, wordt het resterende bedrag weer in de verhouding 50%-50% verdeeld 
tussen RWE en verkopende aandeelhouders.

 Naast het feit dat deelname in CBL Vennootschap BV de noodzakelijke randvoorwaarden 
creëert voor maximalisatie van de verkoopopbrengst van Essent en een optimale (finan-
ciële) risicoafdekking voor eventuele aansprakelijkheid van de publieke aandeelhouders, 
is het deelnemen door de verkopende aandeelhouders in CBL Vennootschap BV om de 
volgende redenen in het openbaar belang:

 Redenen waarom het medebeheer van het CBL Fonds en de vertegenwoordiging inzake 
CBL aangelegenheden door de verkopende aandeelhouders wordt gebundeld in CBL 
Vennootschap BV en niet individueel wordt gedaan door ongeveer 140 aandeelhouders zijn 
gelegen in argumenten van flexibiliteit, eenvoudiger coördinatie en beheersbaarheid. Het is 
in de praktijk vrijwel ondoenlijk om met ongeveer 140 separate partijen het (mede)beheer 
te voeren over een fonds. Ook in de context van communicatie over, en besluitvorming 
met betrekking tot, de onderliggende CBL’s zelf, is het efficiënter, sneller en goedkoper 
om met één partij van doen te hebben in plaats van met ongeveer 140. Deze argumen-
ten van eenvoudiger coördinatie en efficiëntie gelden niet alleen in de relatie tussen de 
aandeelhouders onderling, maar zijn ook aspecten die door Essent, Enexis en RWE als van 
wezenlijk belang voor de toekomstige verhouding worden beschouwd.

 Hoewel niet te maken hebbend met CBL Vennootschap BV, maar met het CBL Fonds, is het 
openbaar belang ook bijzonder gediend met het bestaan van het CBL Fonds omdat dit het 
risico van de aandeelhouders jegens de wederpartijen van de CBL’s deels beperkt en leidt 
tot een heldere en eenvoudige (namelijk 50%-50%) aansprakelijkheidsverdeling (althans 
voor het bedrag dat in het CBL Fonds zit) van CBL risico’s tussen verkopende aandeelhou-
ders en RWE.

Financieel belang 0,20834% (procentuele participatie voortvloeiend uit aandelenbezit voormalig Essent 
(311.850 aandelen)

 Per jaar wordt bekeken welke gedeelte eventueel kan vrijvallen van de voorziening die ge-
troffen is ten behoeve van claims uit de cross border leases van de voormalige Essent N.V.

 In de AVA is besloten om in 2011 de eerste vrijval van USD 96,3 miljoen uit de Cross 
Border Lease Escrow Fonds uit te keren aan de aandeelhouders. Dit betekent een inciden-
teel voordeel voor de gemeente Heerlen in 2011 van € 146.828, -. In 2013 was er geen 
vrijval uit het Cross Border Lease Escrow Fonds.

Zeggenschap De gemeente Heerlen is vertegenwoordigd als aandeelhouder. Voor de rest heeft de ge-
meente als aandeelhouder geen echte invloed op de te volgen strategie door Essent. De 
krachten van alle Limburgse aandeelhouders zijn wel gebundeld in de VEGAL. Deze vereni-
ging blijft van kracht daar de gemeente aandeelhouder blijft van Enexis (netwerkbedrijf), 
Essent Milieu en diverse BV’s waarin de SPV’s worden verwerkt. Vertegenwoordiging in de 
algemene vergadering van aandeelhouders door wethouder financiën, beheer en mobiliteit.

Ontwikkelingen a. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en 
beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap 

 (ca. € 250.000), art 2:81 BW). 
 b. Daarnaast lopen de verkopende aandeelhouders van Essent het risico dat het 
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 gecreëerde CBL fonds ontoereikend kan zijn voor mogelijke CBL claims, waarbij de koop-
overeenkomst met RWE spreekt van een maximale begrenzing van het risico dat gelijk is 
aan de koopprijs. De kans dat dit risico zich voordoet wordt zeer onwaarschijnlijk geacht.

Verkoop Vennootschaps B.V. Programma Bestuurs en Dienstverlening
Doel In het kader van de transactie met RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aantal 

garanties gegeven aan RWE. Het merendeel van deze garanties is door de verkopende 
aandeelhouders op het moment van verkoop van Essent PLB aan RWE overgedragen aan 
deze deelneming, die vanaf het moment van oprichting dus ook aansprakelijk is mochten 
een of meer van deze garanties onjuist blijken te zijn. Ter verzekering van de betaling van 
eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door 
de verkopende aandeelhouders gedurende ene bepaalde tijd op een aparte bankrekening 
zal worden aangehouden (in jargon: in escrow zal worden gestort). Buiten het bedrag dat 
in escrow zal worden gehouden, zijn de verkopende aandeelhouders niet verder aanspra-
kelijk voor inbreuken op garanties. 

 Daarmee is de functie van Verkoop Vennootschap BV dus tweeërlei. 
 Als vennootschap die vrijwel alle garanties onder de verkoopovereenkomst heeft overgeno-

men van de verkopende aandeelhouders zal zij eventuele garantieclaim procedures voeren 
tegen RWE. Daarnaast treedt Verkoop Vennootschap BV op als vertegenwoordiger van de 
verkopende aandeelhouders met betrekking tot het geven van instructies aan de escrow 
agent wat betreft het beheer van het bedrag dat in escrow wordt gestort.

Financieel belang 0,20834% (procentuele participatie voortvloeiend uit aandelenbezit voormalig Essent 
(311.850 aandelen)

 Bij de verkoop van Essent is € 800 miljoen van het verkoopbedrag gestort in een speciaal 
daarvoor ingerichte voorziening, ook wel escrow genoemd. Op 30 maart 2011 is 50% van 
deze escrow vrijgevallen onder aftrek van ingediende claims van RWE (40 miljoen). Het 
begrote bedrag voor de gemeente Heerlen in 2011 was € 416.000, -. Het daadwerkelijk te 
ontvangen bedrag is bepaald op € 745.862, -. Dit leverde een voordeel op van € 329.862,- 

 De vennootschap heeft eind 2011 en in het 1e kwartaal van 2012 het rendement op het 
General Escrow Fonds betreffende de jaren 2009 tot en met heden ontvangen. De ven-
nootschap heeft rekening houdende met het aanhouden van werkkapitaal voor 2012 een 
bedrag van EUR 6 miljoen uitgekeerd aan haar aandeelhouders. Voor de gemeente Heerlen 
een bedrag van € 10.834.

 In 2013 is geen bedrag uitgekeerd en de verwachting voor 2014 is hetzelfde als in 2013.
Zeggenschap De gemeente Heerlen is vertegenwoordigd als aandeelhouder. Voor de rest heeft de ge-

meente als aandeelhouder geen echte invloed op de te volgen strategie door Essent. De 
krachten van alle Limburgse aandeelhouders zijn wel gebundeld in de VEGAL. Deze vereni-
ging blijft van kracht daar de gemeente aandeelhouder blijft van Enexis (netwerkbedrijf), 
Essent Milieu en diverse BV’s waarin de SPV’s/joint Ventures worden verwerkt.

 Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders door wethouder 
financiën, beheer en mobiliteit.

Ontwikkelingen Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en 
beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (ca. 
€ 550.000), (art 2:81 BW). Er zijn geen claims door RWE ingediend die uit de binnen 
Verkoop Vennootschap BV gevormde escrow moeten worden voldaan.

 Gegegeven de kostenbegroting en de beperkte rentevergoeding op de General Escrow is 
de verwachting dat er geen rentevergoeding wordt uitgekeerd naar de aandeelhouders 
toe. De gemeente Heerlen heeft hiermee ook geen rekening gehouden in de meerjarenbe-
groting.

Attero N.V. voormalig Essent Milieu Holding B.V. Programma: Bestuur en Dienstverlening
Doel het deelnemen in vennootschappen die werkzaam zijn op het gebied van de afvalverwijde-

ring en –verwerking, recycling/verwerking en het geschikt maken van afval tot producten 
voor hergebruik en energieopwekking.

Financieel belang Het gemeentelijk belang van Heerlen is 0,20834% (procentuele participatie voortvloeiend 
uit aandelenbezit voormalig Essent (311.850 aandelen). Het uitgekeerde dividend over 
boekjaar 2011 en uitgekeerd in 2012 bedroeg € 17.084, - voor de gemeente Heerlen. 
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 Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en 
beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap 

 (ca. € 1,5 miljoen) bedragen (art 2:81 BW).
Zeggenschap De gemeente Heerlen is vertegenwoordigd als aandeelhouder. Voor de rest heeft de ge-

meente als aandeelhouder geen echte invloed op de te volgen strategie door Essent. De 
krachten van alle Limburgse aandeelhouders zijn wel gebundeld in de VEGAL. Deze vereni-
ging blijft van kracht daar de gemeente aandeelhouder blijft van Enexis (netwerkbedrijf), 
Essent Milieu en diverse BV’s waarin de SPV’s worden verwerkt.

 Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders door wethouder 
financiën, beheer en mobiliteit.

Ontwikkelingen Sinds 2012 loopt er een aanbesteding in het kader van afvalverwerking voor GFT en 
restafval gecoördineerd door ASL voor alle Limburgse gemeenten. Deze aanbesteding 
is in augustus 2013 gegund aan de firma Attero. Na besluitvorming in alle colleges en 
raden, zal er een nieuw raamcontract worden opgesteld met Attero, die van kracht 
gaat op 1 januari 2014. Het nieuw raamcontract levert een financieel voordeel op voor 
alle gemeenten omdat de prijzen per ton ruim liggen onder de prijzen uit het oude 
raamcontract.

Claim Staat Vennootschap B.V. Programma: Bestuur en Dienstverlening
Doel In februari 2008 zijn Essent en Essent Nederland BV, met toestemming van de publieke 

aandeelhouders, een procedure begonnen tegen de Staat der Nederlanden waarin zij een 
verklaring voor recht vragen dat bepaalde bepalingen van de splitsingwetgeving onverbin-
dend zijn. Als gevolg van deze, in de ogen van Essent, onverbindende splitsingwetgeving 
(en de als gevolg daarvan doorgevoerde splitsing) lijden haar aandeelhouders schade. 
Inmiddels heeft de Rechtbank te ‘s-Gravenhage de vordering van Essent afgewezen. 
Essent heeft tegen deze uitspraak hoger beroep aangetekend. Vanwege praktische moei-
lijkheden met betrekking tot de overdracht van deze procedure aan de individuele aandeel-
houders van Essent NV, hebben Essent en RWE afgesproken dat de onderliggende (decla-
ratoire) procedure over de vraag of (delen van) de splitsingswetgeving onverbindend zijn, 
ook na afronding van de transactie met RWE door Essent blijft worden gevoerd. Essent 
en RWE zijn echter overeengekomen dat de eventuele schade-vergoedingsvordering van 
Essent op de Staat der Nederlanden die zou kunnen ontstaan als de rechter inderdaad van 
oordeel is dat (delen van) de splitsingswetgeving onverbindend zijn, wordt gecedeerd aan 
de aandeelhouders (en dus niet achterblijft binnen de Essent groep), die deze vordering 
gebundeld zullen gaan houden via de deelneming (de “Claim Staat Vennootschap BV”). 
In het kader van afronding van de verkoop van de aandelen in het kapitaal van Essent NV 
aan RWE wordt de Claim Staat Vennootschap BV verkocht en geleverd aan alle aandeel-
houders in Essent NV die participeren in de verkoop van RWE, evenals aan die aandeelhou-
ders in Essent NV die hun aandelen in het kapitaal van Essent NV niet aan RWE verkopen, 
maar toch aandelen in het kapitaal van Claim Staat Vennootschap BV willen kopen. Naast 
het feit dat deelname in Claim Staat Vennootschap BV de noodzakelijke randvoorwaarden 
creëert voor maximalisatie van de verkoopopbrengst van Essent en een optimale (financi-
ele) risicoafdekking voor eventuele aansprakelijkheid van de publieke aandeelhouders, is 
het deelnemen door de aandeelhouders in Claim Staat Vennootschap BV is in het open-
baar belang om redenen van flexibiliteit, eenvoudiger coördinatie en beheersbaarheid. Het 
spreekt voor zich dat het voor de aandeelhouders (en ook voor RWE) eenvoudiger, beter 
en goedkoper is om gezamenlijk via de band van Claim Staat Vennootschap BV te proce-
deren dan dit ieder voor zich te moeten doen (met alle kosten en moeilijkheden die met 
de onderlinge afstemming dan gepaard zouden gaan). Inmiddels blijkt dat Essent beroep 
heeft ingesteld tegen de uitspraak van de Rechtbank.

Financieel belang 0,20834% (procentuele participatie voortvloeiend uit aandelenbezit voormalig Essent 
(311.850 aandelen). Per jaar wordt bekeken welke gedeelte eventueel kan vrijvallen van 
de voorziening die getroffen is ten behoeve van claims uit de cross border leases van de 
voormalige Essent N.V.

Zeggenschap De gemeente Heerlen is vertegenwoordigd als aandeelhouder. Voor de rest heeft de ge-
meente als aandeelhouder geen echte invloed op de te volgen strategie door Essent. De 
krachten van alle Limburgse aandeelhouders zijn wel gebundeld in de VEGAL. Deze vereni-
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ging blijft van kracht daar de gemeente aandeelhouder blijft van Enexis (netwerkbedrijf), 
Essent Milieu en diverse BV’s waarin de SPV’s worden verwerkt. Vertegenwoordiging in de 
algemene vergadering van aandeelhouders door wethouder financiën, beheer en mobiliteit.

Ontwikkelingen Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en 
beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (ca. 

 € 100.000) bedragen (art 2:81 BW).

Gemeenschappelijke regeling RD4 Programma Leefomgeving
Doel Het tot stand brengen van doelmatige, milieu hygiënische verantwoorde en marktconforme 

inzameling en verwerking van afvalstoffen, het adviseren op het gebied van ontwikkeling 
en implementatie van milieubeleid. Deze verbonden partij is verantwoordelijk voor een 
doelmatige afvalinzameling binnen de gemeente Heerlen en uitvoering van een aantal 
schoonmaaktaken zoals doorspuiten riool, kolkenlediging, gladheidbestrijding, straatreini-
ging, aanbesteding van gemeentelijk afval uit openbare ruimte, rattenbestrijding, transport 
verhuur, calamiteitendienst, reinigen markten.

Financieel belang Er is een financiële commissie ter ondersteuning van het Dagelijks Bestuur.
 De gemeenschappelijke regeling Rd4 werkt conform de begroting. In 2012 heeft de ge-

meenschappelijke regeling voor de gemeente Heerlen een overschot behaald van 
 € 1.330.190,-. De begroting 2014 is mede als gevolg van het aanbestedingsvoordeel sub-

stantieel verlaagd.
Zeggenschap Deelname in Algemeen Bestuur door wethouder ouderen, sport en dienstverlening. De 

stemverhouding in het Dagelijks Bestuur is een op een.
 De stemverhouding in het Algemeen Bestuur is op basis van inwoneraantallen.
Ontwikkelingen Op basis van alle nieuwe gegevens en het nieuwe strategische bedrijfsplan, is de beleids-

groep (bestaande uit alle Parkstadgmeenten) en de Rd4 samen begonnen met het brain-
stormen over de eventuele ambities voor de komende jaren. Deze ambities zijn verwoord 
in een nieuw afvalinzamelplan 2014-2020 met daarin ook de te nemen maatregelen. De 
besluitvorming in de Parkstad colleges en gemeenteraden zal eind 2013 gaan plaatsvin-
den. Een andere belangrijke ontwikkeling is de vergoeding van de kunststofinzameling. In 
2013 is een nieuw raamcontract afgesloten met NEDVANG.

Veiligheidsregio Zuid Limburg
Doel De veiligheidsregio is erop gericht om de inwoners beter te beschermen tegen (gezond-

heid)risico’s, rampen en crises. Aangezien een ramp of crisis dikwijls de gemeentegrens 
overschrijdt en met name kleinere gemeenten vaak onvoldoende in staat zijn zelfstandig 
een volwaardige crisisorganisatie op te tuigen, is een regionale aanpak effectiever.

Financieel belang De veiligheidsregio is een samenwerkingsverband tussen de Brandweer Zuid Limburg, De 
Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), de 18 deelnemende 
Gemeenten (Oranje Kolom) en de Politie. De politie wordt rechtstreeks vanuit het Rijk 
gefinancierd. De overige 3 onderdelen worden vanuit het rijk en door de 18 gemeenten 
gefinancierd:

 Bijdrage aan de Brandweer Zuid-Limburg voor 2014;
 Begroot € 4.924.865
 Voorstel € 5.037.822
 Saldo -€ 112.957
 
 Bijdrage aan het GOHR voor 2014;
 Begroot € 129.750
 Voorstel € 133.182
 Saldo - € 3.432
 
 Bijdrage aan de Oranje Kolom voor 2014;
 Begroot € 44.750
 Voorstel € 41.878
 Saldo - € 2.872
Zeggenschap Aansturing door een Algemeen Veiligheidsbestuur waarin de 18 burgemeesters van de 

deelnemende gemeenten zitting hebben.
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Ontwikkelingen Brandweer
 De brandweer heeft in 2012 een bezuinigingstaakstelling opgelegd gekregen van 
 € 2.787.000. Deze dient gefaseerd in 2014 te zijn gerealiseerd. Of dit lukt hangt af van 

een aantal risico’s die binnen de brandweer aan de orde zijn. Dit vormt indirect een finan-
cieel risico voor de 18 gemeenten.

 
 Oranje Kolom
 De Oranje Kolom (Bevolkingszorg) zal in 2014 de in 2013 ingezette regionalisering en 

professionalisering van de crisisorganisatie verder implementeren. De voorbereiding op 
een crisis en het opleiden, trainen en oefenen van functionarissen is inmiddels grotendeels 
belegd bij de Veiligheidsregio, Bureau Bevolkingszorg. Om dit mogelijk te maken wordt het 
bureau uitgebreid met 3 fte. De gemeentelijke bijdrage stijgt hierdoor in 2014 met € 0,30 
naar € 0,47 per inwoner.

 
 GHOR
 2014 staat in het teken van de afronding van een verandertraject: van een operationele rol 

naar een coördinerende / regie rol in de crisisbeheersing.
 De GHOR zal conform eerder besluit in 2014 een bezuiniging van 8% realiseren.
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4.7  Grondbeleid (BBV, artikel 16)

Portefeuillehouder: B. Braeken
Directeur:  C.L.A.F.M. Bruls

Beleidskader
Het gemeentelijk grondbeleid heeft tot doel het realiseren van de ruimtelijke en economische doelstellingen 
die volgen uit de MBP-programma’s: Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Stimulering. Daarnaast kunnen 
bijdrages geleverd worden aan de overige programma`s. Deze doelstellingen vloeien voort uit de Stadsvisie 
Heerlen, Structuurvisie Parkstad Limburg, de diverse gebiedsvisies (waaronder de centrumvisie) en de diverse 
masterplannen. Het grondbeleid ondersteunt de uitvoering van deze programma`s. Binnen de bestuurlijke 
programma’s worden de prioriteiten gesteld voor de uitvoering van de (ruimtelijke) doelstellingen door middel 
van projecten.

Toekomstig beleid
De komende jaren zal de activiteit gericht zijn op het beter inspelen op de marktvraag bij bedrijventerreinen 
en het creatief inzetten van eigen grondposities bij de verdere ontwikkeling van herstructureringsgebieden. We 
ambiëren hierbij een sturende rol.
Ook in de economische structuur van onze stad is er sprake van een omslag van kwantiteit naar kwaliteit. Onze 
stad en regio staan voor een enorme herstructureringsopgave van meerdere miljarden euro over een periode 
van 20 jaar. De gemeente kan maar een klein percentage hiervan uit eigen middelen financieren. Wij zijn dus 
sterk afhankelijk van anderen voor financiering en uitvoering. Deze opgave bevat sociale, economische en 
fysieke transformaties die wij steeds op een gebiedsgerichte manier aanpakken zoals in het Wijkactieplan MSP, 
het Masterplan Hoensbroek en de integrale Centrumvisie. Bij een dergelijke aanpak zijn focus en doorzettings-
vermogen van groot belang. 
Risico’s zijn inherent aan het ondernemerschap dat wordt uitgeoefend binnen de projectenorganisatie. Middels 
risicomanagement worden (financiële) risico’s opgespoord, geanalyseerd en (zoveel mogelijk) beheerst. Voor 
de grondexploitatie gebeurt dit langs de weg van adequate krediet- en budgetbewaking en verantwoording via 
jaarlijks op te stellen herberekeningen, die inzicht geven in het verwachte resultaat op de in uitvoering zijnde 
plannen. In de P&C documenten zullen we u als Raad informeren met betrekking tot afwijkingen en eventueel 
bijstelling ter besluitvorming voorleggen. 

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling binnen het grondbedrijf
De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling binnen het grondbedrijf bepalen in belangrijke mate de 
ontwikkeling van de boekwaarde, het geprognosticeerd eindresultaat en de ontwikkeling van de reserves en 
daarmee ook de beheersing van risico’s. Voor grondslagen verwijzen we naar de nota sturend grondbeleid.

Project Projectnaam Winstprognose 
Programma 
Begroting 2013

Resultaten 2012 
en 
administratieve 
bijstellingen

Beginstand 
bijgestelde 
winstprognose  
1-1-2013

Winstprognose 
Programma 
Begroting 2014

Eindjaar 
looptijd 
project

23 Industrieterr. emma alg. 0 0 0 0 2015

48 Geleendal/nieuw eyckholt 
alg.

0 0 0 0 2015

14 De beitel vm gartner alg. 320.797 0 320.797 320.797 2015

15 De beitel zuid algemeen 0 0 0 0 2019

19 Crama/husken/de vrank 
algemeen

4.251.069 -28.375 4.222.694 4.222.694 2020

860 Bedrijfskavels Kissel 0 0 0 0 2014

Totaal Kantoor, Industrie en 
bedrijventerreinen

4.571.866 -28.375 4.543.491 4.543.491 

2 Grasbroek 1.191 -1.191 0 0 2013

68 De deijl alg. 97.276 0 97.276 95.661 2013

38 Burg.slanghenstr. alg. 44.481 -7.309 37.172 29.584 2016

1561 Mgsr. Lemmensstr. / 
Burg. Slanghenstr.

19.504 0 19.504 19.504 2014

12 Vm Klooster Grasbroe-
kerweg

0 0 0 0 2015
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Project Projectnaam Winstprognose 
Programma 
Begroting 2013

Resultaten 2012 
en 
administratieve 
bijstellingen

Beginstand 
bijgestelde 
winstprognose  
1-1-2013

Winstprognose 
Programma 
Begroting 2014

Eindjaar 
looptijd 
project

194 Overbroek Woningbouw-
locatie

1.546 -1.546 0 0 2014

779 Litscherveld 213.081 -39.832 173.249 118.869 2015

145 Benzenraderweg  W&G 80.778 0 80.778 80.778 2013

69 Koopover. vossenkuilter-
rein alg.

263.246 0 263.246 259.310 2013

71 Expl.overeenk. Vof oms 
alg.

0 0 0 0 2014

64 Parc hoogveld alg. 250.579 0 250.579 250.579 2017

1446 Maankwartier Fase 2: 
uitvoering

25.905 -25.905 0 0 2017

Totaal Woningbouw 997.587 -75.783 921.804 854.284 

8 Willemstr./Spoorsingel 0 0 0 0 2017

1185 Zorgacademie 249.818 -249.818 0 0 2012

1705 Bouwrijp maken Stati-
onsstraat

0 0 2014

67 Nieuwstraat/in ‘t Wieër 
alg.

0 0 0 0 2014

17 Hoeve corisberg 9.500 -9.500 0 0 2014

72 Onderwijslokaties alg. 0 0 0 0 2014

70 Heisterberg alg. 0 0 0 0 2015

Totaal Overig 259.318 -259.318 0 0 

Subtotaal gronden in exploi-
tatie

5.828.772 -363.476 5.465.296 5.397.776 

In bovenstaande tabel wordt een vergelijk gemaakt tussen begroting 2013 en 2014. De bijstellingen “resultaten 
2012” zijn in het bijlagenboek rekening 2012 grondexploitaties verantwoord. 

Kantoor, Industrie en Bedrijventerreinen
Bij de bedrijventerreinen vertoont zich een stagnerende markt

23 Industrieterrein Emma
De verkoopopbrengsten zijn vertraagd door de stagnaties rondom de verplaatsing van diverse gezinnen aan de 
Christiaan de Wetstraat . De gesprekken met de bewoners zijn gaande, tevens worden berekeningen gemaakt 
om de huisvestingsmogelijkheden te realiseren op de locatie dr Koolsstraat. 

48 Geleendal / Nieuw Eyckholt
Gedurende het jaar 2014 loopt de bijstellingsprocedure van het bestemmingsplan. Daarna zal de grondexploi-
tatie worden bijgesteld. Vervolgens wordt gestart met de aanleg van de openbare ruimte en de uitgifte van de 
kavels. 

14 De Beitel voormalig Gärtner alg.
Acquisitie wordt ingezet om de 2 resterende kavels te verkopen.

19 Crama Husken De Vrank (autoboulevard)
In 2014 loopt de bestemmingsplanprocedure. Daarna wordt de grondexploitatie bijgesteld. 
Daarnaast zullen nog diverse werkzaamheden uitgevoerd worden in de openbare ruimte en zal getracht worden 
om percelen in de markt te zetten. 

860 Kissel
In 2014 wordt de bestemmingsplanprocedure afgerond. 

Woningbouw
38 – 60 Burg. Slanghenstr.alg cpl 32
In 2014 wordt gestart met de uitgifte van de bouwkavels.
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12 Vm klooster Grasbroekerweg, cpl 2 
Project is gereed. Medio 2014 wordt project overgedragen aan Beheer en Onderhoud. Verrekening van kosten 
vinden dan ook plaats. Afsluiten project jaarrekening 2014.
 
194 Overbroek
De bestemmingsplanprocedure wordt in 2014 vervolgd en de ontwikkelaar maakt een stedenbouwkundige in-
vulling voor fase 3 en 4. Er dient echter rekening gehouden te worden met aangescherpt provinciaal beleid ten 
aanzien van woningmarkt. Alle “nieuwe” woningbouwlocaties worden opnieuw scherp getoetst.

779 Litscherveld, cpl 47 
Er wordt een nieuwe c.q. aangepaste overeenkomst met de contractpartijen vastgesteld en een vervolgens 
wordt een eerste aanzet tot een bestemmingsplan gemaakt.

71 Expl.overeenk. Vof oms alg., cpl 43 
De woningen van fase 3B staan in de verkoop. Na overeenstemming over ontwikkeling fase 4A en 4B worden de 
(externe) GREX bijgesteld. Hierbij dient rekening gehouden te worden met aangescherpt provinciaal beleid ten 
aanzien van woningmarkt. 

64 Parc hoogveld alg., cpl 36 
Uitvoering geven aan exploitatieovereenkomst, uitgifte gemeentelijke kavels, herijking resterende planfases 
(typologie woningen en beeldkwaliteitsplan).

1446 Maankwartier fase 2: uitvoering, cpl 1
In 2014 worden de voorbereidende werkzaamheden voor bouwdeel J, de openbare ruimte en het definitieve 
station voortgezet. Gemeente Heerlen is opdrachtgever voor Bouwdeel J, de aanbestedingsprocedure hiervoor 
wordt in 2014 opgestart. De openbare ruimte dient verder uitgewerkt te worden in 2014. Het definitieve station 
bestaat uit de perronkappen, de inrichting onder de plaat, de serre, stijgpunten en de stationshal / commercie. 
Voor de eerst genoemde onderdelen is Gemeente Heerlen opdrachtgever. Voor de stationshal / commercie is NS 
opdrachtgever.
 
Overige
8 Willemstr./spoorsingel, cpl 2 
Het bestaand beleid wordt voortgezet. Indien kopers zich melden zal op individuele basis worden onderzocht of 
de invulling wenselijk / passend is.

1705 Bouwrijp maken Stationsstraat CPL 56
Dit project wordt afgerond in 2014.

67 - Woningbouw In ‘t Wieër
In 2013 is gebleken dat de voorgenomen ontwikkeling niet mogelijk is. De woningbouwcorporatie heeft afge-
haakt ten gevolge van de kabinetsplannen. Een andere financieel haalbare ontwikkeling zien we binnen afzien-
bare tijd niet tot stand komen. Derhalve zal de locatie in 2014 onttrokken worden aan de ontwikkelingslocaties. 

17 Hoeve corisberg, cpl 5
Door een faillissement bij de moederstichting heeft de afwikkeling van het project nog niet kunnen plaatsvin-
den. In 2014 wordt project afgerond.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Bij de jaarrekening 2012 zijn alle (grond)exploitaties doorgelicht. Het becijferde risico voor alle grondexploi-
taties werd hierbij bepaald op € 2.956.363 hetgeen in 2013 verantwoord is onder de bestemmingsreserve om 
algemeen economische risico’s af te dekken. Dit bedrag is afgezonderd van de algemene reserve grondbedrijf.

Algemene Reserve Grondbedrijf
De waarde van de algemene reserve grondbedrijf is per 1-1-2014 nihil. De Algemene Reserve Grondbedrijf 
wordt uitsluitend ingezet voor het egaliseren van toekomstige winsten en verliezen. 
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4.8  Demografische ontwikkelingen / Krimp

Portefeuillehouder: B. Braeken
Directeur:  C.L.A.F.M. Bruls

In 2013 zijn wederom een aantal onderzoeken opgezet door de werkgroep financiën van het NNB (Nationaal 
Netwerk Bevolkingsdaling) waar de gemeente Heerlen aan deelneemt. De onderzoeken houden verband met de 
demografische ontwikkelingen. Onderzoek is opgezet voor de volgende onderwerpen:

I. Onderzoek naar krimp-gevoeligheid en krimpbestendigheid van subsidieregels van de 
 decentrale overheden op de terreinen van voorzieningen, welzijn, cultuur en sport.
Aanleiding hiervoor is, dat zowel provincies als gemeenten het instrument subsidie om maatschappelijke ver-
banden en maatschappelijke voorzieningen in stand te houden. Er kan hierbij op hoofdlijnen een onderscheid 
worden gemaakt tussen:
a. Exploitatiesubsidies;
b. Éénmalige subsidies. 

Ad. a: Verondersteld wordt dat deels de uiteindelijk toe te kennen exploitatiesubsidies mede afhankelijk zijn van 
de omvang van de doelgroep / de te subsidiëren instelling.

Ad. b: Verondersteld wordt dat bij éénmalige bijdragen om bepaalde voorzieningen te realiseren onvoldoende 
rekening wordt gehouden met het maatschappelijke / economische rendement op de lange termijn, in relatie 
tot de demografische ontwikkeling.

Vraagstelling
1. In welke mate de huidige subsidieregels van decentrale overheden passende instrumenten zijn om de 

demografische transitie te begeleiden of juist belemmerend werken om verantwoord te anticiperen op de 
demografische transitie.

2. Welke aanbevelingen kunnen worden geformuleerd om subsidieregels passend te maken voor een verant-
woorde anticipatie op demografische ontwikkelingen om de infrastructuur van maatschappelijke verbanden 
en voorzieningen toekomstbestendig te faciliteren.

Doel van het onderzoek
Wij willen dit weten om te kunnen beoordelen of subsidieregels al dan niet belemmerend werken bij de antici-
patie op de demografische transitie, dan wel de anticipatie daarop bevorderen. Belemmerende subsidieregels 
kunnen de effectiviteit en efficiency van beleid op de langere termijn frustreren en op termijn extra maatschap-
pelijke kosten tot gevolg hebben. 

Op basis hiervan zullen aan gemeenten en provincies aanbevelingen worden aangereikt om het subsidiebeleid 
minder krimpgevoelig te maken en/of krimpbestendig. Dit om de gewenste anticipatie op de demografische 
transitie te bevorderen. 

Deelvragen
• Inzicht in de krimpgevoeligheid van exploitatiesubsidies. Indien bijvoorbeeld voorzieningen voor jongeren 

worden gesubsidieerd met een vast bedrag per jongere die van die voorziening gebruik maakt, kan dit 
betekenen dat door een terugloop van deelname als gevolg van een afname van de omvang van de doel-
groep, een voorziening niet meer exploitabel is en verdwijnt.

• Inzicht in de krimpbestendigheid van exploitatiesubsidies. Indien bijvoorbeeld voorzieningen voor jongeren 
worden gesubsidieerd aan de hand van de mate waarop wordt gewerkt aan schaalvergroting / samenwer-
king met andere instellingen, kan de terugloop van deelname worden opgevangen. Een voorziening zal dan 
langer exploitabel zijn en in stand kunnen blijven.

• Inzicht in de krimpgevoeligheid van eenmalige subsidies. Indien bijvoorbeeld de realisatie / uitbreiding 
van multifunctionele accommodaties wordt gesubsidieerd, wordt dan bij de beoordeling ook bekeken of de 
investering maatschappelijk / economisch renderend is over de totale afschrijvingstermijn in relatie tot de-
mografische ontwikkelingen. Indien dit niet het geval is, dan is er sprake van een krimpgevoelige subsidie.

• Inzicht in de krimpbestendigheid van eenmalige subsidies. Stimuleren eenmalige subsidies het hergebruik 
van leegstaand maatschappelijk vastgoed en de samenwerking tussen diverse instellingen om minder ge-
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voelig te worden voor de demografische transitie.
II. Een tweede onderzoek dat is geformuleerd betreft, de verandering in de samenstelling van de 

bevolking (vergrijzing en ontgroening) kan betekenen dat de behoefte aan type voorzienin-
gen verandert. Een verandering in de omvang van de bevolking betekent dat het draagvlak 
voor voorzieningen kan afnemen. (Dit onderzoek wordt gedaan in een aantal gemeenten in 
Groningen)

Deze demografische transitie zal enerzijds gevolgen hebben voor de maatschappelijke en bedrijfs- economische 
rentabiliteit van het maatschappelijk vastgoed zoals:
a. basisscholen;
b. dorpshuizen / Multifunctionele centra;
c. sportvoorzieningen;
d. kinderopvang;
e. jeugdvoorzieningen. 
 
De vraag is hoe de gemeente met in achtneming van de demografische transitie, in de daarmee gepaard gaan-
de transitieopgave, dient om te gaan met het arsenaal van maatschappelijk vastgoed alsmede met de eige-
naars van het maatschappelijk vastgoed. Niet alle maatschappelijke vastgoed is in eigendom van de gemeente. 
Veelal zijn dorpshuizen in eigendom van private stichtingen, die los staan van de gemeente. Basisscholen zijn in 
eigendom van de schoolbesturen. 

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is te onderzoeken welke stappen een gemeente kan nemen op het financieel-eco-
nomische vlak om te bepalen welk maatschappelijk vastgoed courant ( levensvatbaar) is en welk niet.

Van belang is om te analyseren waar een gemeente tegenaan loopt, welke kansen en bedreigingen er zijn en 
welke effecten op de begroting zichtbaar worden door het inzetten van een gerichte strategie, alsmede welke 
effecten op de begroting zichtbaar worden indien er niets wordt gedaan. Dit alles tegen de achtergrond van de 
demografische ontwikkelingen.

Vervolgonderzoek
Het vervolg is dat de werkgroep financiën van het NNB (Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling) een beeld heeft 
middels het onderzoek in de gemeente Dongeradeel hoe om te kunnen gaan met maatschappelijk vastgoed. 
Ook biedt dit inzicht in de strategieën en welke financiële kansen en of bedreigingen met een bepaalde strategie 
samenhangen. Het inzicht in strategieën en de uitkomsten kan ertoe kan leiden dat meerdere gemeenten de 
strategieën kunnen toepassen.
 
Meerwaarde van en grenzen aan het onderzoek
Meerwaarde
Er zijn al veel onderzoeken uitgevoerd naar de relatie tussen de demografische verandering en het voorzienin-
genniveau. Deze onderzoeken hebben hun dienst bewezen door relaties te leggen tussen de aanwezigheid van 
voorzieningen en de leefbaarheid alsmede door een inschatting te maken welke voorzieningen onder druk kun-
nen komen te staan. 
Het ontbreekt nog aan een omschrijving van strategieën voor financiële afwegingen. Dit onderzoek voorziet in 
deze leemte aan de hand van een casusstudie in de gemeente Dongeradeel. 

Grenzen 
Dit onderzoek probeert niet een antwoord te geven op het gewenste voorzieningenniveau. Dat is vooral een 
maatschappelijk / politiek-bestuurlijk vraagstuk. Dit onderzoek levert een bijdrage aan het inzicht in de finan-
cieel- economische afwegingen die kunnen worden gemaakt. Dit onderdeel kan worden betrokken bij bredere 
afwegingen.

Wanneer?
De resultaten van deze onderzoeken zijn te verwachten tegen het einde van 2013 zodat de bepaling wat en 
zo ja op welke wijze hieruit handreikingen kunnen worden gedestilleerd voor de vraagstukken van Heerlen zal 
eerst in 2014 kunnen gebeuren. Zodra deze resultaten beschikbaar zijn zullen wij hierover informeren en na-
dere voorstellen doen.
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Factsheets bevolkingsdemografie VNG
De VNG ontwikkeld momenteel factsheets t.b.v. bevolkingsdemografie. De gemeente Heerlen herkent zich in 
hetgeen de VNG signaleert:
Wat willen gemeenten bereiken voor hun inwoners? Waarom willen ze dit en wat hebben ze al gedaan? En wat 
hebben gemeenten hierbij nog nodig van het Rijk? Aan de hand van deze vragen heeft de VNG voor tien be-
langrijke ontwikkelingen waar gemeenten voor staan, factsheets opgesteld voor de komende verkiezingen. Een 
van de factsheets gaat over bevolkingsdaling. 

De VNG signaleert wederom dat gemeenten met krimp staan voor een forse beleidsmatige en financiële op-
gave. Ze willen een adequaat antwoord op de grote veranderingen in hun gebied wat betreft wonen en ruimte; 
economische vitaliteit en arbeidsmarkt; bereikbaarheid en mobiliteit en voorzieningen in onderwijs, zorg en 
andere maatschappelijke terreinen. 

Wat hebben gemeenten nodig?
De VNG vraagt het kabinet het volgende: 
• Beleg de coördinatie van de krimpaanpak bij één eerstverantwoordelijke minister. Nu is het nog te veel een 

sectoraal dossier. 
• Pak de financiële problemen en belemmerende wetgeving aan bij ruimte en wonen, met name bij 

woningcorporaties. 
• Stimuleer de arbeidsmarkt door het wegnemen van de huidige opeenstapeling aan maatregelen, die 

onevenredig negatief uitpakt (starters, ZZP’ers, kredietverlening banken). 
• Bevorder bereikbaarheid en mobiliteit door het beperken van de korting op het reguliere vervoer en het 

uitbreiden van het doelgroepenvervoer. 
• Zet concrete stappen gericht op krimpmiddelen uit (Europese) fondsen en grensoverschrijdende samen-

werking.

Het zijn deze vragen die voor 2014 hoog op de agenda staan en vragen om antwoorden van de regering.
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4.9  Stadsregio Parkstad Limburg

Portefeuillehouder: P.F.G. Depla
Directeur:  C.L.A.F.M. Bruls

In 2014 gaan wij natuurlijk samen door met de uitvoering van het regioprogramma. Geld en expertise verza-
melen voor de 5-wijken aanpak, het druk blijven zetten op de spooragenda richting de volgende concessieperi-
ode en de investeringen/ontwikkelingen op het gebied van Nieuwe energie, de Smart Services en het centrum 
van Parkstad staan hoog op de agenda van de samenwerking. Belangrijke mijlpaal in de samenwerking is het 
afronden van de regiodialoog regio-provincie en het (na goedkeuring van de gemeenteraden) opstarten van 
de IBA Parkstad door gemeenten en provincie in 2014. Door de financieel/economische crisis is het vinden van 
investeerders, het financieel betrekken van het rijk bij grote programma’s en het vrijmaken van middelen in 
de gemeentebegrotingen een enorme opgave geworden. Het creatief omgaan met de middelen die wij nog in 
de diverse regiofondsen hebben is van groot belang omdat wij op die manier aan partijen kunnen laten zien 
dat het loont om in deze regio te investeren. Juist de IBA moet ons helpen om projecten en het verhaal van de 
regio beter in de etalage te zetten zodat wij meer enthousiasme maar ook meer middelen vanuit de regio maar 
ook van buitenaf kunnen genereren.

De discussie over onze samenwerking in de regio Parkstad gaat de afgelopen 18 maanden helaas meer over 
‘hoe gaan we het samen doen’ en minder over ‘wat gaan we samen doen’. Begin 2014 moet hier een eind aan 
komen nadat de Colleges op basis van raadsbesluiten een werkwijze hebben vastgelegd waarmee wij aan de 
slag kunnen. 2014 is voor de Stadsregio Parkstad Limburg daarom een overgangsjaar. Het laatste jaar als 
WGR+ en het jaar dat wordt toegewerkt naar een nieuwe intergemeentelijke samenwerkingsvorm vanaf 1 
januari 2015. De concrete aanleiding is de veranderende opgave en omgeving die eisen dat de samenwerking 
tussen gemeenten wordt geïntensiveerd. Niet alleen dieper en breder maar vooral flexibeler samenwerking is 
noodzakelijk. De hoofdlijnen zijn in 2013 bepaald door de gemeenteraden, de concrete uitwerking en inrichting 
door de colleges volgt in 2014 zodat wij begin 2015 operationeel zijn. Onze uitgangspunten bij die uitwerking 
zijn: samenwerking door de gemeenten, pragmatisch op inhoud en samenstelling, flexibele governance voor 
portefeuillehouders, geen middenbestuur, geen overbodige overlap met bijvoorbeeld IBA en LED en het moet 
gericht zijn op sneller/beter/meer uitvoering. Een tweede belangrijke ontwikkeling in de transitie van regiobe-
stuur/regio-organisatie is de opschaling van de belastingpoot van de GBRD (die formeel onder de Stadsregio 
valt) richting de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BSGW).

Omdat er, door de vele nog lopende discussies, nog geen conceptbegroting 2014 van de regio ligt is het nog 
niet bekend in hoeverre de door Heerlen in de eigen begroting incidentele opgenomen bezuinigingstaakstelling 
(€ 350.000 in 2014) wordt gehaald. Voornaam hierin zijn het transitieplan naar de nieuwe samenwerking en de 
vraag op welke termijn de bedrijfsvoering zal worden uitbesteed aan een van de gemeenten. De verwachting is 
dat die bezuiniging voor 2014 maar voor een deel gehaald zal worden omdat de meeste veranderingen pas me-
dio 2014 worden geïmplementeerd. De structurele bezuinigingstaakstelling op de organisatiekosten (€ 700.000 
v.a. 2015) is gezien de ontwikkelingen zeker haalbaar. 

Zie ook kernthema bestuurskracht (programma bestuur & dienstverlening).
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4.10  Subsidies

Portefeuillehouder: N.A. Aarts
Directeur:  G. Heldens

In het jaar 2013 is een aantal documenten ontwikkeld om de bestuurlijke en ambtelijke organisatie te voorzien 
van kaders en een meerjarige visie voor het verwerven van subsidies.
Deze documenten zijn in het laatste kwartaal van 2013 aan de Raad ter informatie voorgelegd.

De nieuwe EU subsidieperiode start in 2014 en loopt tot 2021. Wat betreft de EFRO en ESF programma’s valt te 
melden dat Nederland voor EFRO beduidend minder middelen zal ontvangen maar dat daartegen over voor ESF 
meer middelen beschikbaar zullen komen.
De uitwerking van EFRO via het OP-Zuid, zijnde de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, verloopt 
op het moment van het schrijven van deze tekst volgens planning. De zgn. 100%-versie zal in het najaar van 
2013 gereed zijn, zodat in het voorjaar van 2014 de benodigde middelen kunnen worden toegewezen aan de 
landsdelen. De vraag die thans nog speelt is of en zo ja hoeveel cofinanciering van het Rijk en provincie is te 
verwachten voor de realisering van de geformuleerde doelstellingen. De doelstellingen voor de komende pro-
gramma periode zijn, kort samengevat investeren in innovatie en koolstofarme economie.
De eerste doelstelling zal voor wat Limburg betreft zijn accenten krijgen in de campussen van Venlo, Sittard-
Geleen en Maastricht, waarbij verbindingen naar het MKB voor de uitrol van de verworven kennis van groot 
belang is voor werkgelegenheid en concurrentiekracht.
De aandacht voor koolstofarme economie biedt ook kansen voor gemeenten gelet op de nog steeds noodzake-
lijke inspanningen voor het vitaal houden/maken van de werk en woonomgeving. 
Wat betreft het ESF progamma zal in komende periode (wederom) gewerkt worden in arbeidsregio’s, waarbij 
Zuid-Limburg een regio is met Heerlen in de centrale rol.

Voorts kent EU nog een grote verscheidenheid aan specifieke programma’s die ook voor komende periode mo-
gelijkheden bieden om gemeentelijke doelstellingen te realiseren.
O.a. op de terreinen, milieu, Sociale zaken en werkgelegenheid, Jeugd en onderwijs, Kenniseconomie, 
Kaderprogramma voor Concurrentievermogen en Innovatie en Gezondheidszorg.

Daarnaast zullen de mogelijkheden tot verwerving subsidie van provincie en particuliere instellingen voortdu-
rend aandacht blijven hebben.

Onze ambitie is om via verwerving van Europese, Provinciale, Rijks en particuliere subsidies zowel voor de 
gemeentelijke beleidsdoelstellingen, als via onze intermediairrol voor organisaties en ondernemers subsidies te 
verkrijgen en daarmee een begrotingsbijdrage te leveren welke in de komende jaren zou moeten oplopen naar 
ruim 20 miljoen euro. 
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5  Bestuur en organisatie

5.1  Raad

Aan het hoofd van de gemeente staat de Raad. De leden van de Raad worden elke 4 jaar direct gekozen door 
de bevolking en treden namens hen op. Zij maken het beleid (kaderstellende taak) en besturen de stad op 
hoofdlijnen. Ook controleert de Raad of de burgemeester en wethouders hun werk goed uitvoeren (controle-
rende taak).

Het aantal raadsleden binnen een gemeente is afhankelijk van het aantal inwoners en kan variëren van mini-
maal 7 tot maximaal 45 raadsleden. De Raad van Heerlen heeft 37 raadsleden. De Raad bepaalt het beleid (op 
hoofdlijnen) en neemt de belangrijke beslissingen zoals het vaststellen van de begroting. Bovendien krijgt de 
Raad met de invoering van het dualisme meer instrumenten om het college te controleren. Juist omdat raads-
leden zich nu minder met details bezig gaan houden ontstaat er meer ruimte voor contact met de burgers. Het 
volksvertegenwoordigen komt weer op de eerste plaats.

De Raad van de gemeente Heerlen is als volgt onderverdeeld:
• Socialistische Partij (SP)     8 zetels
• Christen Democratisch Appèl (CDA)    6 zetels
• Partij van de Arbeid (PvdA)     4 zetels
• Stadspartij Heerlen      2 zetels
• Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)   3 zetels
• Ouderenpartij Heerlen     3 zetels
• Leefbaar Heerlen      2 zetels
• D66         2 zetels
• GroenLinks       2 zetels
• Fractie Damen      2 zetels
• Hart-Leers       1 zetel
• RPN (Realisten)      1 zetel 
• Fractie Koning-Bastiaan     1 zetel
• Totaal        37 zetels

De Raad heeft vijf commissies ingesteld, te weten:
• Bestuur en Dienstverlening (BD)
• Economische Structuur (ES)
• Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)
• Sociale Infrastructuur (SI)
• Leefomgeving (LO)

De commissies zijn als het ware het vooroverleg voor de raadsvergadering. Op de raadsagenda komen alleen 
onderwerpen waarvan de commissies hebben besloten dat ze in de Raad kunnen worden behandeld.

Werkgroep Financial Audit (WFA)
Conform de verordening op de raadscommissies heeft de commissie Bestuur en Dienstverlening tevens tot taak 
het geven van advies over de verantwoording van het door het college gevoerde bestuur in o.a. de jaarrekening 
en het jaarverslag als bedoeld in artikel 197 van de gemeentewet. Met de voorbereiding van dit advies wordt 
belast een werkgroep Financial Audit bestaande uit leden van de commissie Bestuur en Dienstverlening.
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5.2  College van burgemeester en wethouders

Het college is het dagelijks bestuur van de gemeente Heerlen en bestaat uit burgemeester Paul Depla, gemeen-
tesecretaris Carolien Bruls en vijf wethouder: Riet de Wit, Peter van Zutphen, Nico Aarts, Fred Gillissen en Barry 
Braeken. De wethouders behandelen ieder een bepaald aantal zaken die zijn vastgelegd in de portefeuilleverde-
ling.

Burgemeester Paul Depla
• Veiligheid
 - Brandweer en rampenbestrijding
 - Openbare orde, veiligheid en handhaving
 - Politie
• Personeel, Organisatie en Informatie
• Communicatie
• Samenwerking
 -Euregionale zaken
 - Algemene bestuurlijke aangelegenheden
 - (Inter)Nationale samenwerking
 - WGR+ Parkstad
 - Burgemeesterstaken

Wethouder Riet de Wit (SP)
• Arbeidsmarkt
• Economie
• Onderwijs
• Parkstad (samen met Paul Depla)
• Niet gebonden aan huidige kernthema’s:
 - Centrum Heerlen (samen met Barry Braeken)
 - Centrum Hoensbroek-Passart

Wethouder Peter van Zutphen (SP)
• Armoedebestrijding
• Participatie en zorg
• Integraal jeugdbeleid

Wethouder Barry Braeken (PvdA)
• Fysieke leefomgeving
• Cultuur en evenementen
• Niet gebonden aan huidige kernthema’s:
 - Centrum Heerlen (samen met Riet de Wit)
 - Demografische ontwikkeling

Wethouder Nico Aarts (fractie Damen)
• Financiën, inclusief Belastingen, Inkoop en Aanbesteding, Deelnemingen
• Beheer en Onderhoud, inclusief Begraafplaatsen en Vastgoed
• Mobiliteit

Wethouder Fred Gillissen (Ouderenpartij en D66)
• Publieke Dienstverlening
• Sport en sportaccommodaties, sportevenementen
• Afvalverwerking en milieu inclusief duurzaamheid
• Integraal ouderenbeleid
• Coördinatie Buurtgericht werken
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5.3  Organogram
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6  Financiële meerjarenbegroting 2014-2017

6.1  Uitgangspunten

1. Binnen de materiële budgetten is geen rekening gehouden met inflatoire ontwikkelingen.

2. Kostenstijgingen moeten worden opgevangen binnen de bestaande budgetten.

3. De door de Raad genomen budgettaire besluiten zijn tot en met oktober 2013 verwerkt.

4. De lokale heffingen zijn gebaseerd op maximaal kostendekkendheid. Voor (inflatoire) bijstelling: is gere-
kend met een stijging van 1,78%, hetgeen overeenkomt met het verwachte inflatiepercentage van het CPB 
(september 2013).

5. Er wordt zowel intern alsook extern in principe geen loon (alleen bij Cao-akkoorden) - en prijscompensatie 
toegekend. Deze maatregel wordt ook zo krachtig als mogelijk nagestreefd bij onze gemeenschappelijke 
regelingen, in ieder geval voor de jaren 2014 tot en met 2017. Daar waar kwaliteitsverhoging of kosten-
verlaging-op-termijn kan worden vastgelegd zijn incidentele investeringen bespreekbaar.

6. De uitgangspunten zoals geformuleerd door onze financieel toezichthouder, zijnde de provincie Limburg 
(zie voor deze uitgangspunten ook de kaderbrief begroting 2013), hebben als leidraad gefunctioneerd bij 
het opstellen van de begroting.

 
7. Deze begroting heeft vanaf 2015 tekorten. Bij de aanpak van deze tekorten willen en kunnen wij niet over 

ons eigen graf heen regeren. Het maken van afwegingen dit aangaande laten wij over aan het nieuwe col-
lege en de nieuwe raad. In de besprekingen van de nieuw te vormen coalitie in 2014 moeten deze tekorten 
onderwerp van gesprek zijn en bij de begroting 2015 zal de nieuwe raad besluiten moeten nemen om de 
begroting 2015 en de meerjarenraming sluitend te krijgen. De provincie zal dit bij haar besluitvorming 
over de toezichtvorm 2015 toetsen.



166



167

6.2  Ontwikkeling 

In de onderstaande tabel presenteren wij de meerjarige begroting 2014-2017.
Uitgangspunt voor de begroting 2014-2017 is het saldo uit de primitieve begroting 2013.
In de kaderbrief 2014 presenteerden wij eerder voor 2014 en verder, de betreffende saldi. Onderstaand worden 
de belangrijkste mutaties inzichtelijk gemaakt en geven wij aan of er sprake is van een voordeel of nadeel t.o.v. 
de kaderbrief 2014.

In deze tabel geven we de ontwikkeling op hoofdlijnen weer:

Bedragen in € 2014 2015 2016 2017

Kaderbrief (incl. administratieve afrondingsver-
schillen)

-1.791.592 -5.255.532 -4.868.791 -6.227.948

Economische Stimulering -1.116.057 -903.057 -953.057 -953.057

Sociale infrastructuur 3.756.625 2.742.845 2.726.845 2.726.845

Leefomgeving 792.285 907.085 865.805 864.525

Ruimtelijke Ontwikkeling -181.986 -331.986 -281.986 18.014

Bestuur en dienstverlening -1.459.275 -3.903.317 -5.626.332 -5.090.599

Eindtotaal 0 -6.743.962 -8.137.515 -8.662.220

In de volgende tabel geven we ontwikkelingen in detail weer:

Ontwikkelingen exclusief nieuwe impulsen  2014 2015  2016  2017

Bedragen in €

1a. Kaderbrief -1.792.122 -5.256.093 -4.867.581 -6.227.079

1b. Kaderbrief administratieve afrondingsverschillen 530 561 -1.210 -869

2. (Autonome) Ontwikkelingen

Decentralisatie / Integratie Uitkeringen 244.656 118.969 79.963 -276

Hogere werkgeverslasten i.v.m. pensioenpremie ABP 
(dekkingsgraad)

-539.081 0 0 0

Netto Ontwikkeling Algemene Uitkering -18.370 -18.265 -18.823 -18.823

Totaal 2. (Autonome) Ontwikkelingen -312.795 100.704 61.140 -19.099

3. Kapitaallasten -181.156 -77.439 -773.216 -553.976

4. Vrijval Reserves, voorzieningen en subsidies

Niet Doteren Reserve 2014 en meerjaren. 47.500 47.500 47.500 47.500

Vrijval Reserves, Voorzieningen en Subsidies 2013 4.829.092 0 0 0

Totaal 4. Vrijval Reserves, voorzieningen en subsidies 4.876.592 47.500 47.500 47.500

5. Voorgestelde Bezuinigingen

Programma 1. Economische Stimulering 439.943 425.943 375.943 375.943

Programma 2. Sociale infrastructuur 2.504.025 1.490.245 1.474.245 1.474.245

Programma 3. Leefomgeving 975.083 1.025.083 985.083 985.083

Programma 4. Ruimtelijke Ontwikkeling 205.000 205.000 205.000 205.000

Programma 5. Bestuur en dienstverlening 30.700 1.000 1.000 1.000

Totaal 5. Voorgestelde Bezuinigingen 4.154.751 3.147.271 3.041.271 3.041.271

6. Lokale Heffingen

Belastingen 137.000 137.000 137.000 137.000

Leges Titel 1 (paspoorten, rijbewijzen etc.) -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

Leges Titel 2 (omgevingsvergunningen) -600.000 -600.000 -600.000 -600.000

Leges Titel 3 (evenementen, drank, horeca etc.) -69.000 -69.000 -69.000 -69.000

Overigen -765.000 -764.000 -764.000 -764.000

Totaal 6. Lokale Heffingen -1.397.000 -1.396.000 -1.396.000 -1.396.000

7. Uitkeringen & BUIG & MAU 820.224 1.083.857 1.083.857 1.083.857

8. Verbonden Partijen

Attero 2.104 2.104 2.104 2.104

Bank Nederlandse Gemeente 144.442 144.442 144.442 144.442

Begroting 2014 WOZL -1.173.000 -946.000 -946.000 -946.000

Storten/Onttrekken Algemene Reserve i.v.m. tekort 
WOZL

716.000 286.000 0 0

Brandweer Functioneel Leeftijdsontslag (FLO). 192.559 191.399 190.725 253.457

Enexis 49.371 49.371 49.371 49.371

Totaal 8. Verbonden Partijen -68.524 -272.684 -559.358 -496.626
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Ontwikkelingen exclusief nieuwe impulsen  2014 2015  2016  2017

9. Niet Realiseerbare Ombuigingen

Bijdrage Parkstad Limburg Organisatie -50.000 0 0 0

Totaal 9. Niet Realiseerbare Ombuigingen -50.000 0 0 0

10. September Circulaire

Netto Ontwikkeling n.a.v. september circulaire 2013 -2.094.000 -2.253.000 -2.864.000 -2.630.000

Vrijval decentralisatie- / integratieuitkering: WMO 785.000 0 0 0

Totaal 10. September Circulaire -1.309.000 -2.253.000 -2.864.000 -2.630.000

11a. Wettelijke verplichtingen

Bijdrage lokale omroep -55.000 -55.000 -55.000 -55.000

E-Dienstverlening -250.500 -216.500 -206.500 -206.500

Totaal 11a. Wettelijke verplichtingen -305.500 -271.500 -261.500 -261.500

11b. Reeds genomen besluiten

Huurinkomsten Welterlaan 44 Brandstofverkooppunt 35.000 35.000 35.000 35.000

Storting in voorziening onderhoud parkeergarage Heer-
lerheide

-121.986 -121.986 -121.986 -121.986

Totaal 11b. Reeds genomen besluiten -86.986 -86.986 -86.986 -86.986

11c. Reëel begroten

Aframen van bezoekersaantallen HG -95.000 -95.000 -95.000 -95.000

Aframen van opbrengsten kermissen -53.000 -53.000 -53.000 -53.000

Bijstellen budget salarissen in afstemming met formatie -574.405 -574.405 -574.405 -574.405

Exploitatie voordeel onderhoud B&O i.v.m. automatische 
palen

0 44.800 43.520 42.240

Faciliteitenvergoeding van de raad. -25.000 0 0 0

Inkomstenreductie i.v.m. 2-jaarlijks burgeronderzoek -100.000 0 -100.000 0

RD4 Pluspakket correctie begroting -21.798 -21.798 -21.798 -21.798

Totaal 11c. Reëel begroten -869.203 -699.403 -800.683 -701.963

Totaal ontwikkelingen exclusief nieuwe impulsen 3.479.810 -5.933.212 -7.376.765 -8.201.470

Nieuwe Impulsen

Aanleg Kunstgrasveld -47.400 -47.400 -47.400 -47.400

Actieplan Fiets (fietsklemmen Glaspaleis) -20.000 0 0 0

Bestemmingsplannen Formatie Incidenteel -170.000 0 0 0

Energieteams -50.000 -50.000 0 0

Gebrookerbos (t/m 2017) -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

Hartslag Vrieheide -150.000 -300.000 -300.000 0

Monitoring/Benchmarking E- Dienstverlening -40.700 -23.350 -23.350 -23.350

Motie media uitingen (Carnaval) -40.000 0 0 0

Motie media uitingen (inzet nader te bepalen) -40.000 -40.000 -40.000

Regionaal Arbeidsmarktbeleid -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

Specialistisch advies parkeer- en verkeersbewegingen 
inclusief metingen

-150.000 -150.000 -150.000 -150.000

Totaal Nieuwe Impulsen -868.100 -810.750 -760.750 -460.750

Algemene Reserve

Storting Algemene Reserve -2.611.710 0 0 0

Totaal Algemene Reserve -2.611.710 0 0 0

Eindtotaal 0 -6.743.962 -8.137.515 -8.662.220
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6.3  EMU-saldo
Omschrijving 2013 

(voorlopig rekening)
2014 2015

1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrek-
king uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-8.328 -2.593 -6.321

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 8.214 10.641 11.247

3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste 
van de exploitatie

6.353 4.947 5.060

4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op 
de balans worden geactiveerd

26.341 49.059 45.403

5 De in mindering op de onder vraag 4 bedoelde in-
vesteringen gebrachte ontvangen bijdragen van het 
Rijk, de Provincies, de Europese Unie en overigen

1.394

6 “Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: 
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste 
activa (tegen verkoopprijs), voorzover niet op 
exploitatie verantwoord”

7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, 
woonrijp maken e.d. (alleen transacties met der-
den die niet op de exploitatie staan)

9.605 5.863 6.010

8 “Baten bouwgrondexploitatie: 
Baten voorzover transacties niet op exploitatie 
verantwoord”

1.180 3.825 5.002

9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze 
transacties met derden betreffen

7.461 5.731 4.602

10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de 
onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar 
rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief 
fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog 
niet vallen onder één van bovenstaande posten

11 Verkoop van effecten:

a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) nee nee nee

b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op 
de exploitatie?

Berekend EMU-saldo -34.595 -43.833 -41.028

Bedragen x € 1000,-

    
“Het overzicht is opgesteld conform BBV, d.w.z.: 
bij punt 1 wordt bij een positief exploitatiesaldo een positief bedrag ingevuld en bij een negatief exploitatiesaldo 
een negatief bedrag. 
Voor post 2 t/m 11 geldt dat alle bedragen als een positief bedrag worden ingevuld.”   
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6.4  Overzicht baten en lasten

Rekening 2012 Bijgest. begroting 2013 Begroting 2014

x € 1.000 Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo

Economische stimulering 61.780 -103.201 -41.420 55.799 -94.198 -38.399 51.052 -88.658 -37.607

Sociale infrastructuur 68.556 -127.085 -58.529 71.978 -129.833 -57.855 71.317 -123.906 -52.589

Leefomgeving 5.716 -55.308 -49.593 3.094 -53.490 -50.395 3.494 -52.382 -48.887

Ruimtelijke ontwikkeling 21.401 -38.618 -17.217 6.494 -23.208 -16.714 7.360 -23.823 -16.464

Bestuur en dienstverlening 190.214 -36.196 154.018 179.603 -24.567 155.036 175.185 -22.232 152.953

Geraamde totaal saldo 
van baten en lasten

347.667 -360.408 -12.741 316.969 -325.297 -8.328 308.408 -311.001 -2.593

Economische stimulering 8.521 -2.677 5.845 3.673 -40 3.633 1.642 -40 1.602

Sociale infrastructuur 575 0 575 0 0 0 45 0 45

Leefomgeving 3.806 -2.800 1.006 330 0 330 349 0 349

Ruimtelijke ontwikkeling 5.317 -3.170 2.147 2.592 -48 2.545 1.673 -145 1.528

Bestuur en dienstverlening 8.837 -7.270 1.568 5.910 -4.089 1.821 7.539 -8.470 -931

Bestemming 27.057 -15.916 11.141 12.506 -4.177 8.328 11.248 -8.655 2.593

Economische stimulering 70.302 -105.877 -35.576 59.472 -94.239 -34.767 52.694 -88.699 -36.005

Sociale infrastructuur 69.131 -127.085 -57.954 71.978 -129.833 -57.855 71.363 -123.906 -52.543

Leefomgeving 9.522 -58.108 -48.586 3.424 -53.490 -50.066 3.843 -52.382 -48.538

Ruimtelijke ontwikkeling 26.718 -41.788 -15.069 9.086 -23.256 -14.170 9.033 -23.968 -14.936

Bestuur en dienstverlening 199.052 -43.466 155.586 185.514 -28.657 156.857 182.724 -30.702 152.022

Geraamde resultaat 374.725 -376.324 -1.600 329.474 -329.474 0 319.656 -319.656 0

MJB 2015 MJB 2016 MJB 2017

x € 1.000 Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo

Economische stimulering 51.931 -90.847 -38.917 50.332 -91.414 -41.082 50.261 -90.289 -40.028

Sociale infrastructuur 73.476 -127.438 -53.962 73.610 -127.841 -54.231 73.356 -127.507 -54.151

Leefomgeving 3.333 -52.459 -49.126 3.084 -52.292 -49.208 3.084 -52.305 -49.221

Ruimtelijke ontwikkeling 6.545 -22.125 -15.580 3.571 -20.198 -16.627 3.505 -19.649 -16.144

Bestuur en dienstverlening 168.389 -17.126 151.264 167.607 -15.234 152.373 167.387 -15.109 152.278

Geraamde totaal saldo 
van baten en lasten

303.673 -309.995 -6.321 298.204 -306.980 -8.776 297.593 -304.858 -7.265

Economische stimulering 1.991 -40 1.950 1.402 -40 1.361 1.076 -703 373

Sociale infrastructuur 45 0 45 45 0 45 45 0 45

Leefomgeving 237 0 237 186 0 186 185 0 185

Ruimtelijke ontwikkeling 182 -145 37 182 -145 37 163 -145 18

Bestuur en dienstverlening 1.663 -4.355 -2.692 2.705 -3.696 -991 1.653 -3.672 -2.018

Bestemming 4.118 -4.541 -423 4.520 -3.881 638 3.123 -4.520 -1.397

Economische stimulering 53.921 -90.888 -36.966 51.734 -91.455 -39.721 51.337 -90.992 -39.655

Sociale infrastructuur 73.521 -127.438 -53.917 73.655 -127.841 -54.186 73.401 -127.507 -54.106

Leefomgeving 3.570 -52.459 -48.889 3.270 -52.292 -49.022 3.269 -52.305 -49.036

Ruimtelijke ontwikkeling 6.726 -22.270 -15.543 3.753 -20.343 -16.591 3.668 -19.794 -16.126

Bestuur en dienstverlening 170.053 -21.481 148.572 170.312 -18.930 151.382 169.041 -18.780 150.260

Geraamde resultaat 307.791 -314.535 -6.744 302.724 -310.862 -8.138 300.716 -309.378 -8.662

Overzicht structurele en incidentele mutaties reserves begroting 2014

x € 1.000 Lasten (toevoegen reserve) Baten (onttrekking reserve)

Totaal waarvan 
structureel

waarvan 
incidenteel

Totaal waarvan 
structureel

waarvan 
incidenteel

Progr. 1 - Economische Stimulering -40 -40 0 1.642 1.230 412

Progr. 2 - Sociale Infrastructuur 0 0 0 45 45 0

Progr. 3 - Leefomgeving 0 0 0 349 349 0

Progr. 4 - Ruimtelijke Ontwikkeling -145 -145 0 1.673 684 989

Progr. 5 - Bestuur & Dienstverlening -8.470 -4.615 -3.854 7.539 1.653 5.886

-8.655 -4.801 -3.854 11.248 3.962 7.286
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Overzicht incidentele baten en lasten per programma

bedragen x 1.000 Incidentele Baten Incidentele Lasten

2014 2014

Programma Economische Stimulering

Kernthema Product

Arbeidsmarkt Arbeidsmarktbeleid -60

Cultuur Beleid Educatie en Amateurkunsten 75 -359

Economische Speerpunten Economisch Beleid -447

Onderwijs Onderwijshuisvestingbeleid -86

Onderwijsachterstandenbeleid 749 -719

Onderwijs- en Arbeidsmarktbeleid -101

Totaal Programma Economische Stimulering 824 -1.771

Programma Sociale Infrastructuur

Kernthema Product

Armoedebestrijding Minimabeleid -46

Integraal Sportbeleid Sporteducatie en amat.sportbeleid -47

Sportstimuleringsbeleid -300

Meedoen & Zorg Algemeen Participatiebeleid -270

Gezondheidsbeleid 212 -294

Totaal Programma Sociale Infrastructuur 212 -957

Programma Leefomgeving

Kernthema Product

Mobiliteit & Parkeren Mobiliteit -20

Veiligheid Handhaving 237 -302

Veiligheid leefomgeving 174 -174

Totaal Programma Leefomgeving 411 -496

Programma Ruimtelijke Ontwikkeling

Kernthema Product

Duurzaamheid & Milieu Energie & Dubo -50

Fysieke Leefomgeving Vastgoed -474

Structuur & Haalbaarheid 3.925 4.627

Wonen 1 -251

Totaal Programma Ruimtelijke Ontwikkeling 3.926 -5.402

Programma Bestuur & Dienstverlening

Kernthema Product

Bestuurskracht Burgemeester en Wethouders -6

Ondersteuning College B&W -445

Gemeenteraad en Commissies -25

Bestuurlijke samenwerking -50

Dienstverlening Dienstverlening Ondernemers & Bur-
gers

-210

Financiering, Belastingen & Dividenden Algemene Uitkeringen -17

Financiele Producten -1.882

Professionaliteit Personeel en Organisatie -436

Transparantie Publieke Communicatie 2

Totaal Programma Bestuur & Dienstverlening -17 -3.052

Eindtotaal 5.356 -11.679
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6.5  Financiële status en weerbaarheid

Inleiding

Het is van belang inzicht te hebben in de financiële status (hoe financieel gezond is de gemeente) en de financi-
ele weerbaarheid (welke mogelijkheden zijn er in financieel moeilijke tijden). Deze paragraaf geeft door middel 
van indicatoren inzicht (een indicatie) in de financiële status en weerbaarheid. Het is een set van indicatoren en 
normen, die door een landelijke werkgroep van gemeenten, onder voorzitterschap van de gemeente Heerlen, 
zijn samengesteld. Deze werkgroep heeft in het voorjaar van 2013 de systematiek geëvalueerd en gepresen-
teerd aan de Raad voor de Financiele Verhoudingen (RfV).

De financiële status en weerbaarheid laat in één overzicht de financiële gezondheid van de gemeente zien: 
“zo staat de gemeente er financieel voor”. Het gaat om de financiële status en weerbaarheid op een bepaald 
meetmoment. Het is een thermometer, die meerdere keren wordt gebruikt (begroting, jaarrekening en meer-
dere jaren achtereen) en hierdoor ook een trend (een ontwikkeling) aangeeft. Sommige indicatoren zijn alleen 
begrotingsindicatoren andere zowel begrotings- als jaarrekeningindicatoren. Het is een technische analyse, 
waarbij verdere uitleg bij de cijfers noodzakelijk kan zijn. De resultaten van de test staan in de vorm van een 
dashboard in onderstaande figuur. 

Tabel: samenvatting financiële stresstest

Hierna worden de indicatoren, de norm en de score van de gemeente Heerlen toegelicht.

1. Schuldpositie, vreemd vermogen

1.1 Schuldratio (debt ratio)
De schuldratio geeft aan welk aandeel van de bezittingen is belast met schulden. Deze ratio is de som van de 
kortlopende, de langlopende schulden gedeeld door het balanstotaal. Voorzieningen worden hier niet meegeno-
men. Hoe lager de uitkomst hoge gunstiger dit is. We financieren dan immers meer met eigen vermogen. Een 
factor van 80% of hoger wordt door de VNG gezien als een hoge mate van financiering met vreemd vermogen. 
Heerlen heeft een resultaat van 72% en dat betekent: attentie/kwetsbaar.
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1.2 Netto schuld/exploitatie (netto schuldquote)
De schuld als aandeel van de exploitatie geeft een indicatie van de druk van de rentelasten op de exploitatie. 
De schuld als aandeel van de exploitatie is de som van de kortlopende schulden, de langlopende schulden en de 
crediteurenvorderingen minus de debiteurenvorderingen en de liquide middelen gedeeld door de totale inkom-
sten. De VNG geeft aan dat bij een resultaat van meer dan 90% voorzichtigheid is geboden. Heerlen heeft een 
verhouding van 48% en scoort daarmee: voldoende.

1.3 Netto schuld per inwoner
Deze indicator is de hiervoor beschreven netto schuld gedeeld door het aantal inwoners. Het gemiddelde in 
Nederland is € 2.184. Binnen een afwijking van 20% van dit gemiddelde is de score voldoende, daarbuiten goed 
(-20%, € 1.747) of onvoldoende (+20%, € 2.621). Heerlen heeft een schuld per inwoner van € 1.658 en scoort 
Daarmee: voldoende.

1.4 Schuldevolutie
Deze indicator geeft de ontwikkeling van de schuld aan. Dit is het procentuele verschil tussen de netto schuld 
per inwoner op 31-12-2012 (€ 1.658) en de netto schuld per inwoner op 31-12-2011 (€ 1.465). Dit is toege-
nomen met 13%, de score geeft aan: attentie/kwetsbaar. Hoewel de netto schuld is toegenomen, maar zoals 
indicator 1.3 aangeeft is score op de netto schuld per inwoner nog steeds voldoende.

1.5 Netto rentelasten/exploitatie
Dit is het aandeel van de externe rentelasten (incl. financial lease) in de exploitatie. De indicator geeft aan welk 
deel van de exploitatie gebonden is door het betalen van rente. Iets minder dan 1,3% van de exploitatiekosten 
zijn rentelasten. De score is: attentie/kwetsbaar.

1.6 Rentereserve
De rente is aan veranderingen onderhevig. De rentereserve is een reserve om tegenvallers (risico’s) op het ren-
teresultaat te kunnen opvangen. De rentereserve heeft voldoende omvang om 2 jaar renteschommelingen op te 
vangen. De score is voldoende.

1.7 Omslagrente - werkelijke rente
De omslagrente wordt volgens vastgelegde uitgangspunten berekend. Als de werkelijke rente (gem. actuele 
rentevoet van de portefeuille) afwijkt heeft dit invloed op de exploitatie. De omslagrente is hoger dan de werke-
lijke rente. Er blijft een klein renteresultaat over. De score is voldoende.

2. Reservepositie, eigen vermogen

2.1 Ratio weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft de mate aan, waarin de gemeente in staat is om risico’s op te vangen zonder 
dat het beleid moet worden gewijzigd. Het geeft inzicht in de robuustheid van de financiële positie van de ge-
meente. De score ligt tussen de 0,8 en 1,2 en dit betekent: attentie/kwetsbaar (norm volgens nota risico’s en 
weerstandsvermogen).

2.2 Mogelijkheden om beschikbare weerstandscapaciteit te verbeteren
De algemene reserve vormt ons directe weerstandsvermogen, bedoeld om risico’s af te dekken. Daarnaast is 
sprake van indirect weerstandsvermogen (post onvoorzien, onbenutte belastingcapaciteit en bestemmingsre-
serves die niet worden gebruikt ter dekking van kapitaallasten van investeringen met economisch nut). Deze 
kunnen worden gebruikt om de weerstandscapaciteit te verbeteren. De gemeente heeft deze mogelijkheden 
waardoor de score voldoende is.

3. Grondexploitatie

3.1 Afhankelijkheid grondexploitatie voor sluitende begroting
Zodra in de meerjarenbegroting rekening wordt gehouden met winsten vanuit de grondexploitaties bestaat er 
een bepaalde druk op de exploitaties om deze winsten daadwerkelijk te realiseren. Geen realisatie betekent 
immers een direct dekkingsprobleem in de begroting. Lagere grondverkopen hebben dan direct effect op de 
reguliere exploitatie. In de meerjarenbegroting van onze gemeente zijn dergelijke winsten niet ingeboekt, zodat 
de score voldoende is.
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3.2 Winstverwachting grondexploitaties
Op het moment dat er positieve resultaten uit de grondexploitaties worden gerealiseerd heeft de gemeente 
middelen die kunnen worden ingezet of gespaard voor moeilijke tijden. De meerjarige winstverwachting van de 
grondexploitaties is positief, zodat de gemeente op deze indicator voldoende scoort.

3.3 Algemene reserve grondbedrijf en risicoreserve grondbedrijf versus risico’s
De AR van het grondbedrijf en de bestemmingsreserve ter afdekking van algemene economische risico’s zijn re-
serves om risico’s van het grondbedrijf op te vangen. De reserve moet zodanig zijn dat de risico’s kunnen wor-
den opgevangen. Hierin zit b.v. opgenomen of de meerjarig geplande woningproductie/uitgifte bedrijfsterreinen 
wordt gehaald. De reserve is groot genoeg om alle risico’s op te vangen, waardoor de score voldoende is.

3.4 Toekomstig nog te realiseren baten en lasten in relatie tot de BIE (Bouwgrond In Exploitatie)
Deze indicator geeft aan wat nog aan kosten en opbrengsten moet worden gerealiseerd in relatie tot de actuele 
boekwaarde van de BIE (Bouwgronden In Exploitatie). Als dit te hoog is dan geeft dit aan dat er nog veel te 
verrichten inspanningen zijn met mogelijke risico’s. Heerlen heeft vooruit ontvangen subsidies, waardoor de 
boekwaarde van de BIE negatief is. De score is hierdoor voldoende.

4. Uitstaande leningen, garantstellingen en waarborgen

4.1 Zekerheden leningen, garantstellingen en waarborgen
M.b.t. de leningen is geanalyseerd welke zekerheden zijn gesteld en welke positie de gemeente Heerlen in-
neemt in geval de geldlener in gebreke blijft. Niet alleen de positie, ook het feit of zekerheden zijn gesteld 
(onderpand) bepalen het risicoprofiel voor onze gemeente. Indien geen onderpanden zijn verstrekt is het risico 
immers hoger (aangezien er geen aanspraak kan worden gemaakt op de waarde van enig onderpand. Het re-
sultaat is dat voor 93% zekerheden zijn gesteld en dat betekent: attentie/kwetsbaar.

5. Meerjarig onderhoud kapitaalgoederen

5.1 Toereikende onderhoudbudgetten
Wij zijn verantwoordelijk voor het onderhoud aan de kapitaalgoederen binnen onze gemeente. Veelal betreft dit 
kapitaalgoederen in de openbare ruimte zoals wegen, groen en civieltechnische kunstwerken. Gekeken is of de 
budgetten toereikend zijn om het normniveau van een 6 te waarborgen (indien de kwaliteit zakt onder de 6 is 
sprake van kapitaalvernietiging met op termijn extra kosten). Er is minder dan 1% extra budget van de totale 
gemeentelijke lasten nodig om het normniveau te halen. De score is: attentie/kwetsbaar.

6. Lokale lasten

6.1 Lokale lastendruk
De lokale lastendruk is de druk van de lasten van rioolheffing, afvalstoffenheffing en OZB. Het gemiddelde van 
Nederland is € 697,- (COELO 2013). Binnen een afwijking van 5% van dit gemiddelde is de score neutraal, 
daarbuiten voldoende (-5%) of onvoldoende (+5%). Heerlen heeft een lokale lastendruk van € 708,- (COELO 
2013) en dat betekent attentie/kwetsbaar.

6.2 Onbenutte belastingcapaciteit OZB
Landelijk mag de OZB opbrengst jaarlijks voor alle gemeenten gezamenlijk een vastgestelde stijging laten zien. 
Voor 2014 is dit bepaald op 2,45% (gecorrigeerde macronorm). De inkomstenstijging (niet de tariefstijging) is 
voor onze gemeente bepaald op 1,78%. Een deel van de belastingcapaciteit is dus nog niet benut. Hierdoor is 
de score: attentie/kwetsbaar. Er is immers slechts beperkte belastingcapaciteit onbenut die in financieel moei-
lijke tijden benut zou kunnen worden.

6.3 Inkomstenderving OZB door leegstand niet-woningen
Leegstand kost de gemeente geld. Er bestaat een directe relatie tussen de opbrengst OZB gebruikers niet 
woningen en leegstand. De gemeente Heerlen heeft een inkomstenderving van 2,91% van de totale opbrengst 
OZB niet woningen, waardoor de score is: attentie/kwetsbaar.
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6.4 Kostendekkendheid leges
Deze indicator geeft aan in hoeverre bij de leges de lasten worden gedekt door de baten. Als de kostendek-
kendheid lager is, is er mogelijk ruimte om meer baten te realiseren. De kostendekkendheid bij omgevingsver-
gunningen is 55%, bij de algemene dienstverlening is 100% en bij de marktgelden 57%. Er is slechts beperkt 
ruimte voor het verhogen van de baten (in totaal minder dan 1% op de totale exploitatie). De score is attentie/
kwetsbaar.

7. Financieel evenwicht

7.1 Ombuigingen
We hebben diverse bezuinigingsacties ingezet. De daaruit voortvloeiende bezuinigingen zijn deels gerealiseerd 
en deels nog niet (in totaal is voor 2014 1,6% van het begrotingstotaal nog niet gerealiseerd). Deze score bete-
kent: attentie/kwetsbaar.

7.2 Verhouding structurele lasten en structurele baten
Structurele lasten moeten worden afgedekt door structurele baten. Andersom mogen incidentele lasten worden 
afgedekt door incidentele baten. Meerjarig zijn de structurele lasten voor meer dan 98% afgedekt door structu-
rele baten. De score is voldoende.

7.3 Sluitende begroting
De meerjarige begroting is in het jaar 2014 sluitend. Het laatste jaar is niet sluitend, maar de toezichthouder 
gaat hiermee akkoord. De gemeente voldoet hiermee aan de wet- en regelgeving. Echter het laatste jaar is niet 
sluitend. De score geeft aan: kwetsbaar. Waren alle jaren sluitend geweest dan was het resultaat voldoende 
geweest.
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7  Algemene dekkingsmiddelen

7.1  Lokale heffingen
De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. Niet ge-
bonden heffingen zijn onroerende zaakbelasting, precariobelasting, hondenbelasting en toeristenbelasting. De 
afvalstoffenheffing, rioolrechten en leges behoren tot de gebonden lokale heffingen welke dienen ter dekking 
van hiermee samenhangende specifieke kosten en worden op de betreffende programma’s begroot. Meer infor-
matie over de lokale heffingen, met een uitgebreid beeld van de beleidsuitgangspunten, belastingvoorstellen, 
lokale lastendruk en het kwijtscheldingsbeleid is opgenomen onder de paragraaf 4.1 ‘Lokale heffingen’.
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7.2  Gemeentefonds

Inleiding
De meicirculaire en septembercirculaire vormen de basis voor het opstellen van de begroting 2014-2017.
Beide circulaires informeren ons over de gemeentefondsuitkeringen voor de jaren 2013 en verder. 

Accres 2014 en verder
Zonder uitzondering is er voor alle jaren sprake van een negatieve ontwikkeling van het accres. In de raads-
informatiebrief van de meicirculaire hebben wij al een “winstwaarschuwing” gegeven over het jaar 2014. Het 
accres valt in de septembercirculaire dan ook tegen als gevolg de bevriezing van de rijksambtenarensalarissen 
en het bezuinigingspakket van € 6 miljard dat gedeeltelijk doorwerkt in de algemene uitkering. U vindt meer 
informatie over de accressen bij onderdeel A: Netto ontwikkeling gemeentefonds.

Decentralisaties
Over de decentralisaties van AWBZ (naar WMO), jeugdzorg en Participatiewet met ingang van 2015 
wordt cijfermatig niets nieuws bekend gemaakt. In de meicirculaire is het indicatiebedrag Jeugdzorg voor 
de gemeente Heerlen € 28,6 mln. Definitieve informatie ontvangen we in 2014. Verder wordt nu een 
vooraankondiging gedaan voor de verdeling van de nieuwe WMO, hierbij wordt ook duidelijk of de taak 
van persoonlijke verzorging al dan niet naar de gemeenten gaat. Informatie over de Participatiewet wordt 
doorgeschoven naar de meicirculaire 2014. Dan worden ook de andere onderdelen geactualiseerd. Zo wordt 
dan pas bekend wat het effect is van een korting van 40% op het budget huishoudelijke hulp. Het is de 
bedoeling dat naast de algemene uitkering in het gemeentefonds een apart (sociaal) deelfonds komt voor de 
decentralisaties.

Herijking gemeentefonds
In de meicirculaire 2013 is aangekondigd dat het gemeentefonds per 2015 integraal wordt herijkt. Er wordt 
gestreefd om de definitieve voornemens uiterlijk in de meicirculaire 2014 bekend te maken. Het onderzoek 
verloopt in twee fasen. Naar aanleiding van de reacties uit de eerste fase bleek dat er onvoldoende 
overeenstemming bestond over de conclusies, waarna een pauze is ingelast voor nadere gedachtenvorming. De 
bestaande uitgangspunten van de verdeling sinds 1997 worden nu zoveel mogelijk voortgezet. De tweede fase 
van het onderzoek loopt nog.

Gevolgen septembercirculaire 2013
A. Netto ontwikkeling gemeentefonds 
 Hieronder vermelden wij de bedragen per jaar van het gemeentefonds op grond van de septembercircu-

laire 2013 zodat u een indruk krijgt van de bedragen die de gemeente Heerlen in miljoenen verwacht te 
ontvangen voor: 2014 € 125,1 , 2015 € 116,3, 2016 € 115,9 en 2017 € 115,6. Indien we deze saldi afzet-
ten tegenover de reeks uit de meicirculaire 2013 ontstaat de bruto ontwikkeling van het gemeentefonds. 
In deze bedragen zitten echter posten die door het Rijk aan een bepaalde taak worden toegewezen (zie 
onderdeel B. Decentralisatie-, integratieuitkeringen en taakmutaties). Van deze posten moet onderzocht 
worden in hoeverre deze algemene middelen ook echt ‘vrij besteedbaar’ zijn. Halen we deze uitkeringen 
van de bruto ontwikkeling af dan ontstaat de netto ontwikkeling van het Gemeentefonds.

Bruto ontwikkeling = stijging/daling gemeentefonds totaal
Minus: posten waarover na onderzoek separate besluitvorming dient plaats te vinden:
• Integratie uitkering
• Decentralisatie uitkering
• Taakmutaties

Netto ontwikkeling gemeentefonds (vrij besteedbaar)
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De netto ontwikkeling gemeentefonds n.a.v. de septembercirculaire 2013 t.o.v. de 
meicirculaire 2013: 

   Bedragen* € 1.000

Omschrijving 2014 2015 2016 2017

Accresontwikkeling (2014-2017) -1.874 -2.881 -3.469 -3.266 

Ontwikkeling uitkeringsbasis (o.a. 
aantallen bijstand)

-420 -420 -423 -424 

Plafond Btw-compensatiefonds 0 984 1.062 1.207 

OZB suppletieuitkering 194 151 104 57 

Overige ontwikkelingen 5 -87 -138 -204 

Netto ontwikkeling -2.094 -2.253 -2.864 -2.630 

De netto ontwikkeling van de septembercirculaire is grotendeels te onderscheiden in drie 
onderdelen:

1. Accressen
Dit betreft de mutatie van het gemeentefonds als gevolg van een stijging of daling van de netto gecorrigeerde 
rijksuitgaven. We noemen dit ook wel de trap-op-trap-af systematiek of met andere worden: het gemeente-
fonds “ademt” mee met de rijksuitgaven. Gemeenten profiteren hierdoor van extra bestedingen door het rijk. 
Omgekeerd geldt dat als het rijk minder uitgeeft dan begroot, gemeenten minder aan algemene uitkering 
krijgen. 

In de meicirculaire 2013 is gewaarschuwd dat het accres 2014 wel eens lager kon uitpakken dan voorspeld. 
Het accres was vooral flink gestegen door buitengewone stijgingen van de Rijksinvesteringen én omdat in de 
cijfers was opgenomen dat de lonen van de rijksambtenaren zouden stijgen. In de nieuwe rijksbegroting zijn de 
rijksambtenarensalarissen echter bevroren. Deze salarissen waren voor minstens 50% van de stijging van het 
accres meicirculaire verantwoordelijk en dit is dan ook een belangrijke oorzaak voor de daling van het accres 
in 2014 in deze circulaire. Ook het bezuinigingspakket van € 6 miljard is in belangrijke mate debet aan de ver-
laging van het accres. Samen zorgt dit voor een aanzienlijke daling van het accres in 2014 maar ook meerjarig 
zijn de cijfers zwaar negatief. 

De voorspelling van de accressen laten per circulaire een grillig verloop zien. In het verleden hadden de accres-
sen van een bepaald jaar de neiging om te stijgen naarmate het definitief accres bekend werd. De laatste jaren 
echter worden de accressen steeds negatiever naarmate het definitief cijfer bekend wordt. Door dit grillige ver-
loop is het lastig sturen, het accres bepaald immers voor een belangrijk deel de nieuw vrij te besteden of te be-
zuinigen middelen. Daarnaast blijkt uit de analyse van de gemeentefinanciën volgens het ‘Financieel Overzicht 
Gemeenten’ (FOG) dat tot en met 2009 een grote stijging van inkomsten en uitgaven op de gemeentelijke 
beleidsterreinen heeft plaatsgevonden. In de periode 2010-2013 zien we daarentegen een flinke daling. De 
komende jaren krijgen gemeenten naar verwachting te maken met een daling van de financiële ruimte. Deze 
analyse is gebaseerd op een aantal aannames en ramingen die de uitkomsten onzeker maken. Desalniettemin 
wijst het FOG op de noodzaak voor gemeenten om zich te bezinnen op hun budgettaire beleid voor de komende 
jaren.

2. Ontwikkeling uitkeringsbasis (mutatie aantallen)
Dit betreft vooral de mutatie van de landelijke aantallen inwoners, woonruimten, leerlingen, bijstandsgerechtig-
den enz. Heerlen heeft als krimpgemeente veel last van de ontwikkeling van de uitkeringsbasis. De algemene 
uitkering neemt landelijk namelijk niet toe als de hoeveelheden (bijvoorbeeld inwoners) stijgen. Om dit te com-
penseren wordt de uitkeringsfactor door het Rijk verlaagd. Gemeenten kunnen deze korting goedmaken door 
evenredig te stijgen met de aantallen. Groeigemeenten lukt dat gemakkelijk, de plattelandsgemeenten moeten 
hier veelal een veer laten, om helemaal niet te spreken over krimpgemeenten. Vroeger werd deze ontwikkeling 
“gecamoufleerd” door de positieve accressen, daar is echter steeds vaker geen sprake meer van. 

Het aantal bijstandsgerechtigden wordt voor uitkeringsjaar 2014 bepaald op 1-1-2014. Het geschatte aantal 
bijstandsgerechtigden voor 2014 was geschat op 4.590, nu blijken dit er 140 minder te zijn waardoor de uitke-
ring gemeentefonds € 420.000 lager is dan verwacht. 
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3. Plafond Btw-compensatiefonds 
Er is afgesproken dat de toegestane groei van het BCF vanaf 2015 wordt gekoppeld aan de normeringssystema-
tiek (trap op trap af). Het BCF is daardoor voorzien van een plafond. Op dit moment is het geraamde beroep op 
het BCF lager dan het geraamde plafond. Deze verwachte onderschrijding leidt tot een verwachte toevoeging 
aan het gemeentefonds met een bedrag ter grootte van deze onderschrijding. Bij een overschrijding van het 
plafond zou een bedrag ter grootte van de overschrijding aan het gemeentefonds zijn onttrokken.

B. Decentralisatie-, integratieuitkeringen en taakmutaties
 Op onderstaande tabel treft u een overzicht aan van de bijstellingen met betrekking tot decentralisatie-, 

integratieuitkeringen en taakmutaties in de septembercirculaire. In deze circulaire zijn een aantal nieuwe 
decentralisatie-uitkeringen toegevoegd en een aantal reeds bestaande uitkeringen gemuteerd. Van deze 
posten moet onderzocht worden in hoeverre deze algemene middelen ook echt ‘vrij besteedbaar’ zijn. 
Zoals u kunt zien staan er ook kortingen bij. Indien we niet in staat zijn deze kortingen op te vangen bin-
nen het beleidsveld zal het tekort gemeentebreed stijgen. 

    Bedragen * € 1.000

Mutaties decentralisatie-, integratie-
uitkeringen en taakmutaties

2014 2015 2016 2017

WMO 2014 785 785 785 785 

Centra voor jeugd en gezin -9 -9 -9 -9 

Maatschappelijke opvang en OGGz 2 2 2 2 

Vrouwenopvang 75 0 0 0 

Korting onderwijshuisvesting 0 -43 -42 -42 

Scootmobielen 0 0 0 -10 

Totaal 852 734 735 726 

Verloop netto ontwikkeling van een aantal recente circulaires
Zoals we in onderstaande tabel kunnen zien is de netto ontwikkeling van een aantal circulaires opgeteld vanaf 
2013 negatief. De cijfers worden, naarmate de jaren vorderen, steeds negatiever. De onderbouwing van onder-
staande cijfers heeft u ontvangen in de verschillende raadsinformatiebrieven over de circulaires en in voor-
gaande begrotingen. Een gedeelte van de netto ontwikkeling betreft natuurlijk het accres en de ontwikkeling 
van de uitkeringsbasis (mutatie aantallen) maar ook de kortingen op ‘afspraak bestuurlijk overleg (BCF)’, ‘OZB 
suppletie-uitkering’ en ‘opschaling gemeenten’ zijn opgenomen in onderstaande cijfers. Hierdoor ontstaat een 
completer beeld van de bezuinigingen die we als gemeente al hebben “geabsorbeerd”. 
Onderstaande tabel bevestigd het beeld dat gemeenten als laatste de negatieve gevolgen van een economische 
crisis ondervinden maar ook de laatste zijn die profiteren van een economische opleving.

        Bedragen * € 1.000

Circulaire 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Junicirc. 2010 -414 1.243 1.596 1.879     

Septcirc. 2010 323 -963 237 455 433    

Meicirc. 2011  -128 1.168 1.118 546 1.389   

Septcirc. 2011  417 -922 -1.208 -1.004 -1.332   

Junicirc. 2012  205 -1.719 -2.101 -1.509 -1.104 357  

Septcirc. 2012   769 -391 134 -426 -363  

Meicirc. 2013   -121 -3.156 -435 -3.082 -5.757 -8.278 

Septcirc. 2013    133 -2.094 -2.253 -2.864 -2.630 

Totaal -92 775 1.006 -3.269 -3.930 -6.809 -8.627 -10.908 
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7.3  Dividenden

Enexis N.V. en Attero N.V.
Na de verkoop en splitsing van Essent en de verkoop van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.B.E. zijn 
alleen nog de dividenden van Enexis Holding N.V. en Attero Holding N.V., het voormalige Essent-Milieu, van 
belang. 

Daarnaast hebben wij een aandeel verkregen in de aan Enexis verstrekte brugleningen. Enexis zal deze 
brugleningen over een langere periode terugbetalen, hetgeen tot een structurele rente inkomsten leidt en 
naderhand tot een incidentele inkomstenstroom. 

Conform het advies van de provincie Limburg houden we in de meerjarenbegroting rekening met een 
structureel dividend van € 0,815 per aandeel voor beide vennootschappen. 

In de meerjarenbegroting zijn wij voor wat betreft Enexis en Attero uitgegaan van een structureel dividend van 
€ 238.551 voor Enexis en € 15.624 Attero. 

Tevens is begroot een rendement op de verstrekte financiering aan Enexis voor een bedrag van € 60.180. 

Bank Nederlandse Gemeente (BNG)
De gemeente Heerlen heeft 424.827 aandelen BNG in haar bezit tegen een boekwaarde van € 1.062.000. De 
BNG keert jaarlijks structureel dividend uit. 

Als gevolg van de financiële crisis worden banken inmiddels weer gedwongen het eigen vermogen aan te vullen. 
De bank krijgt daarvoor de tijd tot 2018. Anders dan andere banken heeft de BNG maar beperkte mogelijkhe-
den om nieuw kapitaal aan te trekken. De BNG zal het vermogen dus voor een belangrijk deel moeten verster-
ken uit de winst. 

Dit betekent voor de begroting 2014 een uitkering van € 1,49 per aandeel is een totaalbedrag van € 632.992 
(conform het advies van provincie Limburg).
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7.4  Onvoorzien

In het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) is op basis van artikel 8 opgenomen 
dat de gemeente verplicht is een bedrag voor onvoorziene uitgaven op te nemen in de begroting. De post 
onvoorzien is bedoeld als dekking voor lasten die niet in de begroting opgenomen zijn. Binnen de gemeentelijke 
begroting hanteren wij de stelregel dat de post onvoorzien alleen gebruikt mag worden voor eenmalige lasten 
en niet voor structurele lasten. Om te voorkomen dat bij elke circulaire van het gemeentefonds het bedrag 
onvoorzien moet worden gewijzigd, is in de meerjarenbegroting een bedrag opgenomen van € 100.000. 
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8.  Bijlagen

8.1  Effectmonitor
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8.2  Begrippen en afkortingen

A
AMVB   Algemene Maatregel Van Bestuur
AOW   Algemene Ouderdomswet
APG   Algemene Pensioen Groep
APV   Algemene Plaatselijke Verordening
ARBO   Arbeidsomstandighedenwet
AZM   Academisch Ziekenhuis Maastricht
ASL  Vereniging Afvalsamenwerking Limburg
AU   Algemene Uitkering
AVA  Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Awbz   Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AZM   Academisch Ziekenhuis Maastricht

B
BBV   Besluit Begroting en Verantwoording
BBZ   Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen
BCF   Beleid gestuurde Contract Financiering
BCP   Bedrijven Contact Punt
BDU   Brede Doel Uitkering
BI-zone  Bedrijven Investeringszone
BIBOB   Wet Bevordering integriteitbeoordelingen door Openbaar Bestuur
BIC  Brede Impuls Combinatie
BIE  Bouwgrond in exploitatie
BIJ  Bestuurlijke Informatie Justitiabelen
BIZ   Bedrijfs Investerings Zone
BLG   Bank Limburgse Gemeenten
BNG   Bank Nederlandse Gemeenten
BMV   Brede Maatschappelijke Voorziening
BRP  Wet Basisregistratie Personen
BSGW  Belasting samenwerking Gemeenten en Waterschappen
BSW   Beleidsplan Stedelijk Watermanagement
BUIG   Wet Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten
BWT-NL Bouw- en Woningtoezicht Nederland
BWS   Besluit Woning gebonden subsidies
BZK   Ministerie van Binnenlandse Zaken

C
CAO   Collectieve Arbeidsovereenkomst
CBS   Centraal Bureau voor de Statistiek
CER  Compensatie Eigen Risico
CIV  Centrum voor Innovatief Vakmanschap
CJG   Centrum voor Jeugd en Gezin
COELO   Centrum voor onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
CPB   Centraal Planbureau
CROW   Centrum voor regelgeving en onderzoek in de grond-, water en wegenbouw en de 
  verkeerstechniek
CWI   Centrum voor Werk en Inkomen

D
DIFTAR  Gedifferentieerde tarieven (afvalstoffenheffing)
DigiD  Digitale Identiteit
DNO   Dag- en Nachtopvang
DVO  Dienst Verlenings Overeenkomst
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E
ECB  Europese Centrale Bank
EDR   Europese Dienstenrichtlijn
EHRM  Electronic Human Resource Management
EFRO   Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
EIZT  Expertice centrum Innovatie Zorg en Technologie
EKD   Elektronisch Kind dossier
EMR  Euregio Maas Rijn
EMU   Economische en Monetaire Unie
ESF   Europees Sociaal Fonds

F
Fed  Federal Reserve Bank
Fido   Financiering decentrale overheden
FLO  Functioneel Leeftijdsontslag
FNV  Federatie Nederlandse Vakbeweging
FTE   Fulltime-equivalent

G
GBA  Gemeentelijke Basis Administratie
GBRD   Gemeenschappelijke Belasting- en Registratiedienst
GFT   Groente, Fruit en Tuinafval
GGD   Geneeskundige gezondheidsdienst
GGZ   Geestelijke Gezondheidszorg
GHOR   Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
GMS   Grasbroek, Musschemig en Schandelen
GOB   Grensoverschrijdend Bedrijventerrein
GRP   Gemeentelijk Rioleringsplan
GSB III  Derde periode Grote Stedenbeleid

H
HBO   Hoger Beroeps Onderwijs
HEH  Horeca en Evenementen Handhavings team
HOF  Wet Houdbare Overheids Financiën
HRM   Human Resource Management
HSZ   Zuyd Hogeschool

I
IA  Integrale Aanpak (Veiligheidshuis)
IAU   Incidentele aanvullende uitkering
IBA  Internationale Bau Austellung
IBE  International Breakdance Event
IBOR   Integraal Beheer Openbare Ruimte
IC   Inter City
ICT   Informatie en communicatie technologie
ID/WIW In- en Doorstroom/Wet Inschakeling Werkzoekenden
IHP   Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs
IMAH  Integraal Maatschappelijk Accommodatiebeleid Heerlen
IOAZ   Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen
IOAW   Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers
ISV II   Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
IV   Integrale Veiligheid

K
KBL   Stichting Kredietbank Limburg
KOB  Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen
KuS  Kunstencentrum Signe
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L
LED  Limburg Economic Development
LOP’s   Leefomgevingsplannen
LIOF   Limburgse ontwikkelings- en investeringsmaatschappij 

M
MAB  Multifunctionele Accommodatie Bekkerveld
MAHHL  Euregionaal samenwerkingsverband tussen Maastricht, Aken, Hasselt, Heerlen en Luik
MAU   Meerjarige Algemene Uitkering
MBO   Middelbaar Beroeps Onderwijs
MBP   Meerjarig Bestuurlijk Programma
MCH 2018  Maastricht Culturele Hoofdstad 2018
MIRT   Meerjaren Programma Infrastructuur, Ruimte en Transport
MKB  Midden- en Kleinbedrijf
MOE-LANDERS Midden- en Oosteuropese inwoners
MSP   Meezenbroek, Schaesbergerveld en Palemig

N
NIEGG  Niet In Exploitatie Genomen Gronden
NNB  Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling 
 
O
OKE   Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie
OM  Openbaar Ministerie
OU  Open Universiteit
OV   Openbaar Vervoer
OZB   Onroerende Zaak Belasting

P
P&C   Planning en control
P&O  Personeel & Organisatie
PgB  Persoons gebonden Budget
PIP  Provinciaal Inpassings Plan 
POL  Provinciaal Omgevingsplan Limburg
PPS   Publiek Private Samenwerking
PSL   Parkstad Limburg

R
RAIL   Regionale arbeidsmarkt informatie Limburg
RAK  Regionale Aanpak Kindermishandeling
RAN  Regionaal Arbeidsmarkt Netwerk
RD4   Reinigingsdiensten
RDW   Rijksdienst voor het Wegverkeer
Rfv  Raad voor financiële verhoudingen
RIEC   Regionaal informatie en experticecentrum
RIMO   Instelling voor Opvang, Zorg en Activering
RMC   Regionaal Meld- en Coördinatiepunt 
ROC  Regionaal Opleidings Centrum
ROP   Regionaal ontwikkelpunt
ROT  Regionaal Opvang Team
ROVL  Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg
RUD   Regionale Uitvoeringsdienst
Ruddo   Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden
RWTH   Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (Technische Universiteit Aken)
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S
SMI  Sociaal Medisch Geïndiceerden
SPP  Strategische Personeelsplanning
SPV  Special Purpose Vehicle
SSC   Shared Services Centrum
SVB   Sociale Verzekeringsbank
SW  Sociale Werkplaats
SZW  Sociale Zaken en Werkgelegenheid

T
TBS  Ter beschikking gesteld
TOG  Tegemoetkoming Ouders van thuiswonende Gehandicapte kinderen
Tripool   Samenwerkingsverband tussen Heerlen, Sittard-Geleen en Maastricht
TSIC  Telefonisch Service en Informatie Centrum

U
UWV   Uitkeringsorgaan Werknemers Verzekering

V
VVE  Voorschoolse en vroegschoolse Educatie
VEGAL  Vereniging van Gemeenten Aandeelhouders in Limburg
Veiligheidshuis  Een keten breed samenwerkingsverband, tussen zowel justitiële als niet-justitiële partners.
 
W
Web  Wet elektronische bekendmaking
Wtcg   Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
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8.3 Kengetallen
   
Aantal/% (jaartal)
Economische stimulering
Werkgelegenheid in aantal arbeidsplaatsen 48.801 (2012)
Werkloosheid 7,9%(juni 2013)
Aantal ZZP-ers 3.684 (2012) 
Vestigingsklimaat ondernemers 6,3 (2010)
Aantal hectare bedrijventerrein 358 (2010) 
Aantal m2 kantoorruimte 467.000 (2013)
Aantal bedrijven in de Industrie 212 (2012)
Aantal bedrijven in de Zorg 709 (2012)
Aantal bedrijven in de Handel 1.318 (2012)
Aantal bedrijven zakelijke diensten  825 (2012)
(Aantal overige zakelijke diensten 262 (2012))
Bedrijven cultuur en recreatie 234 (2012)
Aandeel beroepsbevolking met lager opleidingsniveau 35% (2011)
Studenten OU 26.040 (2012)

Sociale Infrastructuur
Aantal mensen < 65 met een bijstandsuitkering 4.391 (aug.2013)
Aantal aanvragers bijzondere bijstand 2.172(aug.2013)
Aantal aanvragers categoriale bijzonder bijstand chronisch zieken 719(aug.2013)
Aantal aanvragers oudertoeslag 651(aug.2013)
Aantal aanvragers langdurigheidstoeslag 2.254(aug.2013)
Aantal aanvragers gemeentelijke kortingsregeling 583(aug.2013)
Aandeel huishoudens met een netto inkomen < € 950 12%(2011)
Aandeel huishoudens met een netto inkomen tussen € 950 en € 1.300 15%(2011)

Percentage mensen dat mantelzorg ontvangt 7% (2011)
Percentage mensen dat mantelzorg verleent 25%(2011)
Aantal inburgeringstrajecten 109 (per 01-08-2013)
Percentage mensen dat vrijwilligerswerk verricht 28%(2011)
Aantal aanvragen hulpmiddelen 915(2012)
Aantal aanvragen individuele begeleiding 1.009(2012)
Aantal aanvragen vervoersvoorziening 862(2012)
Aantal aanvragen woonvoorziening  2.071(2012)  
Aantal aanvragen huishoudelijke hulp 14(2012)
Aantal aanvragen parkeerkaart gehandicapten  47(2012) 
Aantal aanvragen parkeerplaats gehandicapten 397(2012)

Aantal 65+ ers 17.935 (2013)
Aantal 80+ ers 4.948 (2013)
Percentage ouderen (55+) dat vrijwilligerswerk doet 32,8%(2011)
Percentage 55+ ers dat betaald werk heeft 20,3%(2011)

Aantal burgers dat sport 48%(2011)
Aantal jongeren dat sport (minimaal 1x per week) 75%(2011) 
Aantal voetbalaccommodaties 12 (2013)
Waarvan aantal accommodaties met naast voetbal ook andere sporten  4 (2013)
Aantal overige buitensportaccommodaties 1 (2013)
Totaal aantal voetbalvelden (afmeting groot veld KNVB) 35 (2013)
Waarvan kunstgras 11(2013) 
Totaal aantal pupillenvelden (afmeting ½ veld KNVB) 4 (2013) 
Aantal gemeentelijke sporthallen 3 (2013)
Aantal gemeentelijke sportzalen 3 (2013)
Aantal gemeentelijke gymzalen 11 (2013)
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Aantal gemeentelijke speeltuinen 11 (2013)
Aantal aangesloten Heerlense sportverenigingen 100 (2013)
Aantal sportverenigingen dat een waarderingssubsidie krijgt 48 (2013)

Leefomgeving
Totaal m2 verharding 5.049.744 (2012) 
Aantal bomen 39.811 (2012)
Aantal m2 beplanting 2.406.370 (2012)
Aantal m2 gras 3.393.062 (2012)
Verwerken overlastmeldingen 2.743 (2012)
Fiscale processen verbaal parkeren 5.765 (2012)
Flexcontroles (flexteam) 125 (2012) 
* waarvan 18 voor andere gemeenten

Gemiddeld aantal geparkeerde fietsen in Heerlen-Centrum 1.069 (daggemiddelde)
Aantal verkeersborden 12.051 (2012)

Ruimtelijke Ontwikkeling
Tevredenheid verkeersvoorzieningen 6,4 (2011)
Rijksmonumenten 151 (2012)
Rijks beschermde stadsgezichten 5 (2012)
Woningleegstand 2.706 (2013)

Bestuur en Dienstverlening

Algemeen
Aantal inwoners 88.731 (jan. 2013)
Totaal aantal woningen 45.297 (jan. 2013)
Totaal aantal huishoudens 47.297 (jan. 2013)
Aantal bezoekers domein burgerzaken 81.444 (2012) 
Aantal mails t.b.v. gemeentelijk call-center(voorheen GIC) 10.864 (2012)

Burgeronderzoek
Oordeel over de gemeentelijke dienstverlening 6,7 (2011)
Waardering contact met de gemeente 8,1 (2011)
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8.4 Overzicht bezuinigingen
Bedragen in €

Programma/Kernthema/Omschrijving bezuiniging 2014 2015 2016 2017

1. Economische Stimulering 439.943 425.943 375.943 375.943
1. Economische Speerpunten 80.000 80.000 80.000 80.000

Niet uitvoeren project ZZP (zelfstandigen zonder personeel) 80.000 80.000 80.000 80.000

2. Arbeidsmarkt 80.000 80.000 80.000 80.000

Kinderopvang versoberen, taken naar Belastingdienst en 
doelgroepen vervallen

80.000 80.000 80.000 80.000

3. Onderwijs 204.152 169.152 119.152 119.152

Afromen budget overige uitgaven onderwijs 20.000 20.000 0 0

Afromen budget onderwijsachterstandenbeleid 30.000 30.000 0 0

Lokaal educatieve agenda (andere financiering) 154.152 119.152 119.152 119.152

4. Cultuur 75.791 96.791 96.791 96.791

Verkleinen budget Cultuurproductie 0 21.000 21.000 21.000

Afromen overschot Cultureel erfgoed 10.000 10.000 10.000 10.000

Afromen overschot Kunst in de openbare ruimte 10.000 10.000 10.000 10.000

Afromen overschot Professionele podia 43.000 43.000 43.000 43.000

Verlagen materieel budget monumenten 2.791 2.791 2.791 2.791

Verlagen budget gangbare culturele evenementen 10.000 10.000 10.000 10.000

2. Sociale infrastructuur 2.504.025 1.490.245 1.474.245 1.474.245
1. Armoedebestrijding 1.076.645 1.071.645 1.071.645 1.071.645

Ouderentoeslag (verstrekking op basis van halfjaar) 179.685 179.685 179.685 179.685

Langdurigheidstoeslag (verstrekking op basis van halfjaar) 593.921 593.921 593.921 593.921

Categoriale bijstand voor chronisch zieken en gehandicapten 
(verstrekking op basis van halfjaar)

148.039 148.039 148.039 148.039

Afromen overschot kwijtschelding belastingen 150.000 150.000 150.000 150.000

Afromen budget vreemdelingen 5.000 0 0 0

2. Integraal Jeugdbeleid 16.000 16.000 0 0

Afromen overschot Peuterspeelzaalwerk 16.000 16.000 0 0

3. Meedoen en Zorg 1.347.600 348.600 348.600 348.600

Collectiveren boodschappen WMO 500.000 500.000 500.000 500.000

Afschaffen mogelijkheid PGB-betaling familieleden 230.000 230.000 230.000 230.000

Opvang generieke korting macrobudget huishoudelijke zorg 0 -730.000 -730.000 -730.000

Verbouwing gebruikersruimte 300.000 300.000 300.000 300.000

Afromen budget CJG EKD VIR RAK 100.000 0 0 0

Afromen overschot belangenvereniging 16.000 16.000 16.000 16.000

Afromen overschot ouderenwerk 10.000 10.000 10.000 10.000

Afromen overschot Informele zorg 19.000 0 0 0

Afromen overschot Ondersteunende begeleiding pakketmaat-
regel AWBZ

50.000 0 0 0

Afromen overschot geestelijke ambtsdragers 3.000 3.000 3.000 3.000

Methadonbus 6.600 6.600 6.600 6.600

Afromen overschot Adviesraad WMO 13.000 13.000 13.000 13.000

Afromen WMO 100.000 0 0 0

5. Integraal Sportbeleid 54.000 54.000 54.000 54.000

Sportaccommodaties btw voordeel 36.000 36.000 36.000 36.000

Conform beleid lokale heffingen verhoging met 1,78% 18.000 18.000 18.000 18.000

6. Buurtgericht werken 9.780 0 0 0

Vermindering budget voor huisvestingskosten buurtorganisa-
ties (onderhoud)

905 0 0 0

Vermindering subsidies buurtorganisaties 8.875 0 0 0

3. Leefomgeving 975.083 1.025.083 985.083 985.083
1. Schoon en heel 897.000 897.000 857.000 857.000

Extra inkomsten bij herstraten van sleuven Nutsbedrijven 100.000 100.000 100.000 100.000

Efficiëntieopdracht RD4 in pluspakket 100.000 100.000 100.000 100.000

Vermindering dienstverlening begraafplaatsen 50.000 50.000 50.000 50.000

Toekennen straatreinigen aan rioolheffing en huishoudelijk 
afval aan afvalstoffenheffing

525.000 525.000 525.000 525.000
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Bedragen in €

Programma/Kernthema/Omschrijving bezuiniging 2014 2015 2016 2017

Civieltechnische kunstwerken, van Schoon, heel en veilig naar 
Heel en veilig

40.000 40.000 0 0

Niet noodzakelijke bijdrage BTM (bedrijventerreinmanage-
ment Parkstad) verlagen

32.000 32.000 32.000 32.000

Ongediertebestrijding (ratten) conform wetgeving niet meer 
preventief maar op ad hoc basis

50.000 50.000 50.000 50.000

2. Veiligheid 53.083 53.083 53.083 53.083

Inzet van baten en budgetten van inhuur personeel en mate-
riële kosten Veiligheid Leefomgeving

14.547 14.547 14.547 14.547

Inzet van baten en budgetten van inhuur personeel en mate-
riële kosten Handhaving

38.536 38.536 38.536 38.536

3. Mobiliteit en Parkeren 25.000 75.000 75.000 75.000

Minder structureel onderhoud aan verkeersregelinstallaties 25.000 25.000 25.000 25.000

Verkeersbesluiten in bulk en niet meer op ad hoc basis uit-
voeren

0 50.000 50.000 50.000

4. Ruimtelijke Ontwikkeling 205.000 205.000 205.000 205.000
2. Fysieke Leefomgeving 205.000 205.000 205.000 205.000

Onderhoudsbudget cluster ontwikkelpanden samenvoegen 50.000 50.000 50.000 50.000

Onderhoudsbudget cluster overige gebouwen zonder meerja-
rigonderhoudsplan samenvoegen

15.000 15.000 15.000 15.000

Versoberen onderhoud standplaatsen 10.000 10.000 10.000 10.000

Taakstelling incidentele verkopen verhogen 130.000 130.000 130.000 130.000

5. Bestuur en dienstverlening 30.700 1.000 1.000 1.000
3. Dienstverlening 1.000 1.000 1.000 1.000

Verkleinen budget quasi subsidies 1.000 1.000 1.000 1.000

4. Professionaliteit 28.000 0 0 0

Besparing Arbokosten en trainingen Bedrijfsinterventieteam 
en Bedrijfsopvangteam

28.000 0 0 0

5. Transparantie 1.700 0 0 0

Vermindering budget voor onderhoud Intranet 519 0 0 0

Vermindering pagina’s van de stadskrant 1.181 0 0 0

Eindtotaal 4.154.751 3.147.271 3.041.271 3.041.271

 


