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MEMORIE VAN TOELICHTING
Naar aanleiding van de commissievergaderingen van 2, 3 en 4 november jl. waarin de
Najaarsnota 2009 en de Begroting 2010 zijn besproken, stellen wij de volgende thema’s in
deze Memorie van Toelichting (MvT) aan de orde:
 Algemene Uitkering
 Omvang ambtelijke organisatie / loongebouw / werving nieuw personeel
 Klant- en burgeronderzoek
 Essent
 Verkeersarrangementen
 Bijlage 1 Managementsamenvatting Klant- en burgeronderzoek
 Bijlage 2 Samenvatting Klantonderzoek en Burgeronderzoek 2009 Gemeente Beek
Deze memorie van toelichting dient ter verduidelijking van de Najaarsnota 2009 en de
Begroting 2010. De financiële verwerking naar aanleiding van deze memorie van toelichting, voor zover deze betrekking heeft op 2009, zal in de vorm van een 3e begrotingswijziging in de raadsvergadering van december 2009 aan u worden voorgelegd. Alle financiële
implicaties die zich pas in of vanaf 2010 gaan voordoen worden via de Voorjaarsnota
2010 ter besluitvorming voorgelegd.

Algemene Uitkering
Aan de hand van de september circulaire 2009 is een nieuwe doorrekening gemaakt van
de verwachte Algemene Uitkering voor Beek voor de jaren 2009-2013. Zoals uit onderstaande tabel blijkt resulteert dit in een positieve bijstelling van ca € 2 ton.
Algemene Uitkering (bedrag x € 1.000)
2009

2010

2011

obv sept.circulaire 2009

14.042

14.091

13.784

13.619

13.390

Obv mei circulaire 2010

13.963

13.719

13.576

13.413

13.204

79

372

208

206

186

Mutatie

2012

2013

Hieronder worden de belangrijkste oorzaken voor deze inkomstenverbetering kort inhoudelijk toegelicht. Er wordt nog nader onderzocht of de kosten waarvoor nu extra compensatie via de algemene uitkering wordt ontvangen, reeds in de begroting 2010-2013 zijn
meegenomen. Is dit niet het geval dan worden deze alsnog in de voorjaarsnota 2010 verwerkt.
Invoeringskosten Wabo
In het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen (Bofv) van 31 augustus 2009 is besloten
de eerder overeengekomen compensatie voor de invoeringskosten van de WABO (€ 25
miljoen) niet via een specifieke uitkering, maar via de algemene uitkering beschikbaar te
stellen. Dit betekent voor onze gemeente een incidentele verhoging algemene uitkering
van € 26.800.
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Compensatie Awbz pakketmaatregel
Voor 2009 is incidenteel € 29 miljoen beschikbaar ter dekking van de gevolgen van de
pakketmaatregel Awbz. Voor Beek betekent dit een incidentele verhoging algemene uitkering van € 24.000.
Verder is in het Bofv van 31 augustus 2009 afgesproken dat de structurele compensatie
vanaf 2010 voor de Awbz pakketmaatregel ad € 127 miljoen verdeeld wordt over de algemene uitkering en de integratie-uitkering Wmo. In 2010 wordt € 102 miljoen toegevoegd
aan de algemene uitkering en € 25 miljoen aan de integratie-uitkering Wmo. In 2010 wordt
uit de € 102 miljoen op verzoek van de VNG een bedrag van € 34 miljoen specifiek verdeeld over die gemeenten die bij de overgang van het historische naar het objectieve verdeelmodel Wmo een negatief herverdeeleffect hadden van meer dan € 5,00 per inwoner.
Dit gebeurt in de vorm van een aparte integratie-uitkering ‘nadeelgemeenten Wmo’. In
2010 resteert er dus € 68 miljoen die verdeeld wordt over alle gemeenten, via de maatstaven in het cluster Maatschappelijke Zorg. Vanaf 2011 wordt ook de € 34 miljoen voor
de nadeelgemeenten via de algemene uitkering over alle gemeenten verdeeld. De opname van € 34 miljoen in 2011 in de algemene uitkering is onder voorbehoud. Voorzover de
besluitvorming over het lopende onderzoek naar het verdeelmodel huishoudelijke hulp en
de mogelijke aanpassing van het verdeelmodel per 2011 nog niet is afgerond, kan in het
voorjaar 2010 worden besloten dat ook in 2011, net als in 2010, € 34 miljoen (of een lager
bedrag) over de nadeelgemeenten met een negatief herverdeeleffect van meer dan € 5
per inwoner wordt verdeeld.
Dit betekent voor onze gemeente voor 2010-2013 een verhoging van de algemene uitkering variërend tussen € 55.700 en € 82.300, een integratie-uitkering ‘nadeelgemeenten
Wmo’ voor 2010 van € 206.800 en een verhoging van de reguliere integratie-uitkering
Wmo voor 2010-2013 met € 52.100.
Toezicht en handhaving kwaliteit peuterspeelzalen en gastouderopvang/versterking peuterspeelzaalwerk
In het kader van de landelijke kwaliteitseisen peuterspeelzalen wordt vanaf 2010 structureel € 4 miljoen euro aan het gemeentefonds toegevoegd. Voor het toezicht op de voorschoolse educatie zal vanaf 2010 structureel € 1 miljoen aan het gemeentefonds worden
toegevoegd. In het uitkeringsjaar 2010 zullen deze bedragen naar rato (5/12 deel) van de
inwerkingtredingdatum worden toegevoegd. In 2010 gaat het om € 1,667 miljoen voor
toezicht en handhaving peuterspeelzalen en € 0,417 miljoen voor toezicht op voorschoolse educatie. Het geheel is onder voorbehoud van parlementaire behandeling.
Per 1 januari 2010 zal het stelsel van gastouderopvang worden herzien. Vanwege deze
wetswijziging wordt in 2010 € 10 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd. Samen met
de reeds in het gemeentefonds beschikbare € 11,9 miljoen is voor 2010 in totaal € 21,9
miljoen aanwezig voor toezicht en handhaving kinderopvang. Over de toevoeging aan het
gemeentefonds voor 2011 en verder vindt nog nadere besluitvorming plaats.
Beide componenten samen resulteren voor Beek in een verhoging algemene uitkering variërend tussen € 9.000 en € 11.900.
Naast genoemde maatregelen ten aanzien van toezicht en handhaving wordt ook ingezet
op verbetering van de kwaliteit van de peuterspeelzalen. Hiertoe wordt structureel € 35
miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd. Dit wordt toegekend als decentralisatieuitkering. Voor Beek betekent dit vanaf 2010 een extra uitkering van € 32.000. Vooralsnog
zijn alle gemeenten opgenomen in de decentralisatie-uitkering. Op dit moment wordt nader uitgewerkt of het op basis van een nog te vormen landelijk registratiesysteem voor
peuterspeelzalen mogelijk is om gemeenten te onderscheiden die wel of geen peuterspeelzaalwerk aanbieden. Dit onderscheid zou dan een rol kunnen gaan spelen bij de
verdeling van de decentralisatie-uitkering.
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Aanpassing uitkeringfactor
De totale Gemeentefondsuitkering wordt aan de hand van een scala van maatstaven verdeeld over de gemeenten. Indien de landelijke ontwikkeling van deze uitkeringsbasis anders blijkt te zijn dan oorspronkelijk verondersteld, worden de verschillen hieruit verrekend
via de uitkeringsfactor. Ook is de onverdeelde ruimte vanuit 2007 inmiddels via de uitkeringsfactor aan de gemeenten beschikbaar gesteld.
Ten opzichte van de Meicirculaire is het percentage voor de inflatie waarmee het Rijk de
uitkeringsfactoren in constante prijzen berekend inmiddels bijgesteld, hetgeen voor onze
berekening vanaf 2011 negatief uitpakt, immers in meerjarenperspectief houden wij vanaf
2011 geen rekening met een inflatie.

Omvang ambtelijke organisatie / loongebouw / werving nieuw personeel
Omvang ambtelijke formatie.
Het eind 2003 vastgestelde formatieplan gemeente Beek (destijds opgesteld door adviesbureau van Naem & Partners) geldt nog steeds als richtlijn voor de omvang van de ambtelijke organisatie. Maar ook niet meer dan dat. Immers we zijn inmiddels 6 jaar verder, de
ambtelijke organisatie heeft eind 2004 een andere opzet gekregen en er hebben zich in
die 6 jaar nogal wat (beleids- en wets-) wijzigingen (met formatie gevolgen) voorgedaan.
Eind 2006 hebben we de formatie-omvang nog eens objectief laten toetsen door deel te
nemen aan een benchmark – onderzoek tussen gemeenten met een gelijk aantal inwoners (uitgevoerd door bureau Berenschot). Daarbij bleek dat de Beekse formatie aan de
krappe kant was.
Die krappe omvang gold overigens destijds ook al als toelichting op het in 2003 door van
Naem opgestelde formatieplan. Van Naem gold in die tijd als een “strenger bureau” dan
de andere onderzoeksbureaus.
Overigens hebben wij de afgelopen 6 jaar ook bewust voor een dergelijke benaderingswijze (ic krappe formatie) gekozen en worden (werden) pieken in werkaanbod (ambitie)
opgevangen via de inzet van tijdelijk personeel (bijv. binnen de taakvelden bouw- en woningtoezicht en werk & inkomen). Dat geldt dus ook voor de actuele periode waarin de
druk op bouw- en woningtoezicht wat minder is maar het werkaanbod bij bijv het taakveld
werk & inkomen fors toeneemt.
Ook hebben wij er de afgelopen jaren voor gekozen om niet opnieuw extern een formatieplan te laten opstellen. Dit omdat de kosten hiervan (ca. € 50.000,-) niet opwegen tegen
het te verwachten resultaat. Die keuze kan overigens veranderen wanneer begin 2010
wordt beschikt over een visie op samenwerking en een visie op de organisatie die een
nadere (detail)beschrijving van de benodigde formatie vereist.
Hoewel er over een cijfermatige doorkijk over de jaren 2007 – 2009 en het beeld 2010
begin 2010 een “personele kengetallen verslag” gepresenteerd zal worden, kan nu reeds
vermeld worden dat de ambtelijke organisatie (de buitendienst buiten beschouwing latende) in 2010 een omvang heeft van 88,8 fte ‘s (zijnde 108 medewerkers). Daarmee is de
formatie in 2010 ca. 8 fte hoger dan in 2003 door van Naem is becijferd,
Los van het reeds eerder dienaangaande aangegevene zijn de belangrijkste redenen voor
een hogere formatie van 8 fte als in 2003 o.a. de invoering van de WMO incl. de personele uitbreiding met 1 fte, het invoeren van de nieuwe functies (2 fte) scholen- en verenigingsconsulent, de nieuwe functie van Adjunct – secretaris (1 fte), de inzet van een projectmedewerker RO (1 fte) voor de duur van 3 jaar, de nieuwe functie van inkoper (0,5 fte)
en het omzetten van kosten voor uitbesteed ICT – onderhoud (1 fte) in eigen formatie en
een uitbreiding (2008) met 1 fte voor het taakveld financieel beleid. En tot slot de voorgenomen uitbreiding 2010 (zie de begroting 2010) per saldo met 1 fte voor de WaBo en het
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ICT Gegevensbeheer. Tegenover deze uitbreiding staan ook nog tussentijdse bezuinigingen op de formatie. Deze hadden overigens betrekking op de bovenformativiteit van personen en niet het schrappen van taken.
Alles overwegende is naar onze mening de afgelopen jaren sprake geweest van een terughoudend beleid als het gaat om de omvang van de ambtelijke formatie. Er is weliswaar
sprake van een groei van de formatie - omvang maar die is te rechtvaardigen afgezet tegen alle genoemde ontwikkelingen en de hoge ambities die toch voor Beek kenmerkend
zijn.
Loongebouw.
De afgelopen jaren hebben wij het loongebouw (het betalingsniveau van de ambtelijke
functies) marktconform gemaakt. Daarmee kunnen we de concurrentie aan op de arbeidsmarkt, ook met de grotere gemeenten, waarmee ook een einde is gekomen aan het
“weghalen van onze beste krachten”. Door de zgn. uitloopschaal hebben we daarbij extra
wervingskracht richting arbeidsmarkt. Het daarmee corresponderende salarisniveau kan
de betreffende medewerker overigens pas behalen na een langdurig dienstverband bij de
gemeente Beek waarin men aangetoond heeft meer dan voldoende te functioneren.
De afgelopen jaren is dit thema meerdere malen toegelicht tijdens commissie- en raadsvergaderingen.
Hadden wij de afgelopen jaren niet over een dergelijk loongebouw kunnen beschikken
dan hadden wij gelijk aan vele andere gemeenten in Zuid – Limburg vacatures langdurig
niet danwel ondermaats moeten invullen. Nu kunnen wij wel de kwaliteit van beleid en
dienstverlening (nog steeds) garanderen.
Werving nieuwe personeel.
Voor de werving van nieuwe medewerkers werken we al jaren via een vast protocol waarbij een breed scala aan media, vacaturebanken en samenwerkingsverbanden etc. wordt
ingezet. Feit is dat we veelal op zoek zijn naar hoog (Hbo) gekwalificeerd personeel (vaak
ook nog zgn. “eenmens – functies”) die een dergelijke brede benadering ook rechtvaardigt. Volstaan met bijv. alleen de vacature te melden op het UWV werkplein is een te ééndimensionale benaderingswijze. Reden om het werkplein niet uit te sluiten maar deel uit te
laten maken van ons vaste bredere protocol. Dat protocol garandeert wel een adequate
en tijdige invulling van vacatures.

Klant- en burgeronderzoek
Voor de zomervakantie is het klant- en burgeronderzoek uitgevoerd. Inmiddels hebben de
nodige analyses door bureau Flycatcher plaatsgevonden en zijn een vijftal rapporten verschenen:

klantonderzoek, onderverdeeld in de rapporten
o
persoonlijk / via de balie
o
telefonisch
o
schriftelijk / per brief
o
per email

burgeronderzoek
Naar aanleiding van de rapporten heeft Flycatcher een samenvatting gemaakt en is door
ons een managementsamenvatting gemaakt. Deze documenten worden de raadscommissies in hun vergadering van december ter bespreking aangeboden. Omdat u de infor5

matie wellicht nu al kunt gebruiken ter voorbereiding op de begrotingsdiscussie, sturen wij
de documenten ook nu al toe.

Essent
In deze raadsvergadering wordt tevens een separaat voorstel, betreffende de verkoopopbrengst Essent, aan u aangeboden. In dit voorstel wordt eerst uitleg gegeven aan hoe de
transactie uiteenvalt in een directe opbrengst en zakelijke belangen in de partijen Enexis,
Attero en EPZ Borssele. Vervolgens wordt aan u gevraagd om in te stemmen met de
winstbestemming. Alle financiële implicaties zullen in de vorm van een 3e begrotingswijziging 2009, alsmede een eerste begrotingswijziging 2010 in de raadsvergadering van december 2009 opnieuw aan u worden voorgelegd.

Verkeersarrangementen
Neerbeek.
In november 2006 werd gestart met het Verkeersarrangement Neerbeek. Hieruit vloeiden
de volgende maatregelen voort
- Aanpassing van de entrees van de bebouwde kommen op de Neerbeekerstraat en
Spaubeekerstraat.
- Snelheidsremmende maatregelen in de Neerbeekerstraat, Fattenbergstraat en Haardboomstraat.
- Parkeerregulerende maatregelen Aldenhofstraat.
In november 2008 vond de evaluatie plaats. Behoudens de Aldenhofstraat kan het verkeersarrangement Neerbeek als afgerond worden beschouwd.
T/m 2007 werd voor de uitvoering van verkeersarrangementen geput uit het restant budget dat in voorgaande jaren beschikbaar werd gesteld voor de uitvoering van maatregelen
ingevolge het Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan. In 2007 is het resterende budget afgeboekt en is een budget direct gekoppeld aan de verkeersarrangementen en als zodanig
benoemd.
Spaubeek.
In september 2007 werd gestart met het Verkeersarrangement Spaubeek. Een aantal
maatregelen werd reeds uitgevoerd, andere staan nog in 2009 gepland. Het betreft:
- Aanpassing entrees bebouwde kom Dorpstraat, Zandstraat en op ’t Veldje;
- Snelheidsremmende maatregelen Dorpstraat, Kupstraat, Soppestraat en Zandstraat,
Op ‘t Veldje;
- Aanpassing oversteekplaats Zandstraat.
Oorspronkelijk beschikbaar budget € 50.000,00. Daarnaast werd een extra budget beschikbaar gesteld van € 25.000,00.
Geverik/Kelmond.
In oktober 2008 werd gestart met Verkeersarrangement Geverik-Kelmond. Er werden
snelheidsremmende maatregelen genomen op de Kelmonderstraat. Op de Geverikerstraat en Kelmonderstraat werden bij wijze van proef snelheidsremmende voorzieningen
aangebracht. Een in januari 2010 te houden evaluatie met de bewoners zal uitsluitsel
bieden welke maatregelen een definitief karakter zullen krijgen en waar eventueel nog
aanvullende maatregelen genomen zullen worden.
Beschikbaar budget € 50.000,00.
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Kleingenhouterstraat.
In verband met de hoge snelheden in de Kleingenhouterstraat zullen in overleg met de
bewoners enkele snelheidsremmende maatregelen genomen worden. Tijdens een bijeenkomst met de bewoners zijn de knelpunten geïnventariseerd. De maatregelen worden in
2009 utgevoerd. Beschikbaar budget € 10.000,00.
Verkeersarrangement centrum.
Op 11 juni 2008 werd de startbijeenkomst gehouden voor het verkeersarrangement centrum. Op basis van het door de uit ondernemers en particulieren bestaande werkgroep
uitgebrachte advies zullen de volgende maatregelen worden genomen:
Invoering parkeerschijfzone (blauwe zone) voor markt, marktstraat en parkeerplaatsen tegenover kerk en voor gemeentehuis;
- Plaatsing bloembakken en zitbanken;
- Snelheidsremmende maatregelen Heirstraat;
- Inrichting parkeerplaatsen artsen van Sonsbeecklaan;
- Groenaankleding noordzijde markt (zijde Castelijn).
De maatregelen zijn tijdens een openbare bijeenkomst gepresenteerd aan de ondernemers en particulieren van het centrum en konden daar de instemming verkrijgen. Er zal
nog een aparte bijeenkomst worden georganiseerd die specifiek gewijd is aan de blauwe
zone.
Het beschikbare budget bedraagt € 400.000,00. Het bedrag dat nog resteert na uitvoering
van genoemde maatregelen zal worden besteed aan de herinrichting omgeving gemeentehuis, waaronder de aanleg van parkeerplaatsen parallel aan de Maastrichterlaan.

Beek, 6 november 2009
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK
De secretaris
M.V.J. de Louw
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de burgemeester,
drs. A.M.J. Cremers

