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Algemene inleiding 

De raad van de gemeente Simpelveld heeft in zijn vergadering van 17 november 2003 besloten ook voor 
het jaar 2004 bij de beheerders van het Gemeentefonds een aanvraag voor een aanvullende uitkering op 
grond van artikel 12 van de Financiële verhoudingswet in te dienen. De financiële positie van de 
gemeente is niet zodanig gewijzigd, dat zonder aanvullende steun een sluitende exploitatie verkregen 
kan worden. De rapportage van de Inspectie Financiën Lokale en provinciale Overheden (IFLO) voor het 
uitkeringsjaar 2003 is gereed. Beschouwingen hierover worden afzonderlijk ter kennis gebracht aan de 
beheerders van het Gemeentefonds. 

Op grond van artikel 20 van het Besluit financiële verhouding 2001 brengen Gedeputeerde Staten voor 
15 februari van het jaar waarvoor een aanvullende uitkering wordt aangevraagd, aan de beheerders van 
het Gemeentefonds verslag uit over de financiële positie van de gemeente. Voor dit jaar is gekozen voor 
een kort verslag. 

Voor 2004 is de gemeente overgegaan tot het opstellen van een programmabegroting. 

Eerst wordt een overzicht gegeven van het belastingpakket 2004 met achtereenvolgens de 
reinigingsrechten, de rioolrechten en de onroerend zaak belasting. Vervolgens wordt ingegaan op de 
financiële positie van de gemeente, met name de jaarrekening 2002 en de begrotingsresultaten 2003 incl. 
IFLO-rapport 2003 en begroting 2004 en de meerjarenramingen. 



Toetsing aan de formele voorschriften 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste eigen inkomstenbronnen van de 
gemeente. Achtereenvolgens komen aan de orde: 

- Belastingpakket 2004. 
Overige eigen heffingen. 

Belastingpakket 2004 

Eén van de vereisten om in aanmerking te komen voor aanvullende steun uit het gemeentefonds op 
grond van artikel 12 Financiële verhoudingswet is dat de eigen heffingen uit het belastingpakket voldoen 
aan het redelijk peil, zoals voorgeschreven door de beheerders van het gemeentefonds in de 
meicirculaire. 

In de junicirculaire 2003 is voor het jaar 2004 het redelijk peil van de eigen heffingen als volgt 
vastgesteld. 

Het normtarief van de OZB voor artikel 12 gemeenten bedraagt voor 2004 € 5,90 per € 2268,00 
WOZ-waarde. Dat is 120% van het gemiddelde OZB-tarief. 
De toelatingseis voor de onderdelen riolering en reiniging blijft onveranderd op 100% kostendekking. 
Bij het onderdeel riolering is het minimumtarief voor 2004 vastgesteld op € 110,00 per aansluiting. 

Overigens geldt voor de gemeente Simpelveld, omdat zij ook vorig jaar een artikel 12-gemeente was, nog 
een normtarief van € 6,30 per € 2268,00 WOZ-waarde. Voor lopende artikel 12-gemeenten geldt de 
tariefsverlaging niet. Dit is overeenkomstig de beleidslijn, dat een artikel 12-gemeente zoveel als 
redelijkenwijs kan worden venwacht, maatregelen treft ter verbetering van haar financiële positie. Een 
verlaging van het OZB-tarief is daarmee in tegenspraak. Een artikel 12-gemeente hoeft niet per 
onderdeel aan de norm te voldoen. Wel dient aan het totaal pakket te worden voldaan. 

Rioolrechten 
In de begroting 2004 is € 781.303,00 excl. BTW aan investeringen op basis van het GRP geraamd. 
In deze raming is de uitgave begrepen van de aanleg/verbetering van twee bergbezinkbassins. Reeds 
vorig jaar stond het afkoppelen van het regenwater Brandstraat-Scheelenstraat als investering gepland. 
Ook dit jaar staat het als afkoppelingsproject vermeld in de programmabegroting. Het investeringsbedrag 
wordt volledig geactiveerd. De kapitaallasten worden berekend op basis van een rentepercentage van 
5% en een afschrijvingstermijn van 50 jaar volgens de lineaire methode. Overeenkomstig ons provinciaal 
beleidskader is voor 2004 € 19.533,00, overeenkomend met 50% van de rentelasten in de begroting 
verwerkt. 

De lasten van de riolering kunnen dan als volgt worden berekend voor het jaar 2004. 
Ter informatie en verduidelijking zijn de lasten 2003 toegevoegd. 



Riolering 2003 2004 
kwijtscheldingen/perceptiekosten € 30.960,00 € 32.000,00 
Functie 722 € 727.076,00 € 775.018,00 
Functie 210 aandeel vegen wegen 50% € 37.449,00 € 35.000,00 
Functie 922 lasten investeringen € 38.702.00 € 19.533,00 

€ 834.187,00 € 861.551,00 
bijdrage derden -/- € 26.595.00 0 

€ 807.592,00 € 861.551,00 
Functie 921 verfijning riolering -/- € 30.698.00 -/- 26.035,00 
Netto lasten € 776.894,00 € 835.516,00 
Functie 722 baten € 701.390.00 € 799.819,00 
Onderdekking € 75.504,00 € 35.697,00 

Aantal rioolaansluitingen 4.850 4.850 
Per aansluiting € 160,00 € 172,27 
Minimumbedrag is € 102,00 € 110,00 
Tarief € 159,28 € 180,00 

Reinigingsrechten 
De geraamde lasten voor het onderdeel afvalverwijdering en - verwerking bedragen 
€ 1.101.866,00. 

Reinigingsrechten 2003 2004 
Functie 721 lasten € 1.028.176,00 € 1.101.866,00 
Kwijtscheldingen/perceptie € 42.530.00 € 37.500.00 

€ 1.070.706,00 € 1.139.366.00 
- bijdrage egalisatiereserve € 11.444.00 0 

€ 1.059.262,00 € 1.139.366,00 
Functie 722 baten € 1.133.350.00 € 1.135.000.00 
Overdekking-h/onderdekking - +€ 74.088,00 - € 4.366,00 

Onroerende zaakbelastingen 
De gemeente maakt geen gebruik van de mogelijkheid van tariefdifferentiatie tussen woningen en 
bedrijven (niet-woningen). In de vergadering van 30 oktober 2003 is het tarief voor 2003 voor de 
gebmikers c.q. de eigenaren vastgesteld op respectievelijk € 3.16 en € 3,90 in totaal € 7,06. Het tarief is 
t.o.v. van 2003 niet verhoogd. 

Economische waarde woonruimten 
niet-woonruimten 

Opbrengst 
Overdekking 

€ 634.384.440,00  
€ 74.419.920.00 
€ 708.804.360,00 : € 2268,00 x € 6.30 =€ 1.968.901,00 

€ 2.200.000.00 
€ 231.099,00 



Norm Oobrenast 
OZB € 1.968.901,00 € 2.200.000,00 
Rioolrechten € 835.516,00 € 799.819,00 
Reinigingsrechten € 1.139.366,00 € 1.135.000,00 

€ 3.943.783,00 € 4.134.819,00 
Totaal overdekking € 191.036,00 

De gemeente voldoet op dit punt aan de toelatingseisen. 

Totaal heffingen 

Naast de heffingen behorend bij het belastingspakket zijn in onderstaand overzicht ook de andere 
heffingen vermeld. De heffingen zijn vergeleken met landelijke gemiddelden van gemeenten uit de 
groottegroep 10.000 tot en met 20.000 inwoners op basis van de statistiek gemeentebegrotingen 2003 
van het CBS, omdat de gegevens over het jaar 2004 nog niet beschikbaar zijn. 

Simpelveld Land 
absoluut per inwoner 
2004 2004 2003 2003 

Secretarieleges € 84.310 € 7,43 € 7,43 € 8,00 
Bouwleges € 75.000 € 6,61 € 4,00 € 18,00 
Begraafrechten/liggeld mortuarium € 57.000 € 5,02 € 5,00 € 5,00 
Hondenbelasting € 35.400 € 3,12 € 2,40 € 2,00 
Toeristenbelasting € 77.600 € 6,84 € 6,63 € 8,00 
Parkeerbelasting € 43.560 € 3,84 € 3,84 € 3,00 
Marktgelden/kermis € 13.620 € 1,20 € 1,20 € 1,00 

Subtotaal € 386.490 € 34,05 € 30,55 € 45,00 

Reinigingsrechten € 1.135.000 € 99,85 € 99,85 € 75,00 
Rioolrecht € 799.819 € 70,47 €61,80 € 54,00 
Onroerende zaakbelastingen € 2.200.000 € 193,83 € 188,99 € 144,00 
Subtotaal €4.134.819 € 364,30 € 350,64 € 273,00 

Totaal generaal €4.521.309 € 398,35 € 354,31 €318,00 

Ten opzicht van vorig jaar zijn de overige belastingen en retributies toegenomen met € 3,50. Dit betekent 
per inwoner een stijging van 11,45% ten opzichte van het jaar 2003. Vergelijking van dezelfde lasten met 
de landelijke ontwikkeling laat zien dat landelijk in 2003 € 14,45 meer geïnd wordt per inwoner. Dit is te 
verklaren door de lagere opbrengst bouwleges (€ 14.00 per inwoner). 



Financiële positie 
In voorgaand provinciale verslag betreffende de artikel 12-aanvraag gemeente Simpelveld is ingegaan op 
de gemeenterekeningen 1999-2001. Voor informatie over die jaren wordt kortheidshalve naar die 
rapporten verwezen. 

Financieel resultaat rekening 2002. 
De begroting 2002 sloot met een tekort van € 541.000,00. De jaarrekening daarentegen sloot met een 
nadelig saldo van € 241.240,00. 
Indien de storting in de voorziening voormalig secretaris niet had plaatsgevonden dan was er een voordelig 
rekeningsaldo geweest van € 176.000,00. 

Per saldo valt het saldo van baten en lasten € 717.000,00 voordeliger uit dan begroot  

Onderstaand schema geeft de belangrijkste posten weer. Hogere baten Bedrag Incidenteel/structureel 
Dividend Essent € 121.000, Incidenteel 
Leges bouwvergunningen € 70.000, Incidenteel 
Onderuitputting kapitaallasten GRP € 36.000, Incidenteel 
Huur Thuiszorg in MFC Bende € 21.500, Incidenteel 
Uitkering behoedzaamheidsreserve voor de resteren 
50% (50% was reeds geraamd) 

€ 50.000, Incidenteel 

Algemene uitkering vorige jaren € 40.000, Incidenteel 
Totaal € 338.500, Incidenteel 

Van het verschil van € 717.000,00 resteert nog een bedrag van € 378.500,00. 
Dit restant wordt vrijwel totaal verklaard door de positieve ontwikkeling van de algemene uitkering. 
Deze bedroeg € 447.000,00. Indien men 50% van de behoedzaamheidsreserve ad € 50.000,00 hierop in 
mindering brengt en tevens de uitkeringen van vorige jaren ad € 40.000,00 resteert een bedrag van € 
357.000,00. 

Deze hogere bate aan algemene uitkering over het jaar 2002 kan als een incidentele post worden 
beschouwd. Immers de begroting voor het jaar 2002 ging uit van de septembercirculaire 2001. Op basis van 
de maartcirculaire 2003, waarop de jaarrekening is gebaseerd, bedraagt de hogere uitkering voor 2003 circa 
€ 121.000,00. Echter de jaren 2004-2006 laten een achteruitgang zien van € 70.000,00 oplopend tot € 
246.000,00 voor 2006. 

De toename van de algemene uitkering is onder meer bedoeld als compensatie voor inflatie. Daarnaast is er 
ook een structurele component maar daarvan is in de maartcirculaire 2003 vermeld, dat hiermee voorzichtig 
moet worden omgegaan. Om die reden kunnen dan ook vraagtekens worden geplaatst bij het structurele 
karakter. 

Conclusie: het saldo van de rekening 2002 bestaat zeker voor 80% uit incidentele baten. 



Begroting 2003 
De aanvraag voor 2003 was gebaseerd op de begroting 2003. Het tekort bedraagt € 1.317.628,00. 
In de begroting 2003 is een bedrag van € 2.287.305,00 incl.BTW (€ 2.022.192,00 excl. BTW) aan 
investeringen opgenomen, waarvan € 1.645.000,00 (€ 1.407.353 excl. BTW) betrekking heeft op het 
GRP. De lasten daarvan worden via het rioolrecht verhaald. Voor een bedrag van € 226.890,00 incl. BTW 
zijn investeringen in de wegensector, gebaseerd op het concept van het wegenbeheerplan, opgenomen. 

Voor de berekening van de drempel "aanmerkelijk tekort" en de post voor onvoorziene uitgaven wordt 
volgens de regeling aanvullende uitkering gemeentefonds (artikel 23) uitgegaan van respectievelijk 2% 
en 0,6% van de som van de algemene uitkering, de ozb-capaciteit en de bedragen zoals bedoeld in 
artikel 6 van de invoeringswet Financiële-verhoudingswet. De drempel van het aanmerkelijk tekort 
bedraagt op basis van de berekening algemene uitkering over januari 2003 € 165.863,00. De norm voor 
onvoorziene uitgaven bedraagt € 49.759,00. In de begroting is een post voor onvoorziene uitgaven 
opgenomen van € 40.160,00. 
Ten behoeve van het opvangen van tegenvallers moet van de algemene reserve een zekere buffer in 
stand worden gehouden. Deze drempel wordt berekend op dezelfde wijze als het aanmerkelijk tekort. 
Voor Simpelveld is deze buffer berekend op € 165.863,00. De algemene reserve van de gemeente 
bedraagt per 1-1-2003 € 230.630,00. Door het gerealiseerde rekeningtekort 2002 heeft de algemene 
reserve een negatieve stand gekregen.. 

IFLO-rapport 2003 
In december 2003 is het eerste rapport gepresenteerd naar aanleiding van het verzoek van de gemeente 
Simpelveld om een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds. De conclusie van het rapport IFLO is 
om aan de Beheerders van het Gemeentefonds voor te stellen om de gemeente Simpelveld voor het jaar 
2003 een aanvullende uitkering te verstrekken van € 828.000,00. 
Verder wordt voorgesteld om aan de te verlenen aanvullende uitkering het bijzondere voorschrift te 
koppelen tot het opstellen van een meerjaren(sanerings)begroting 2004-2008, waarvan de jaarschijf 2008 
reëel sluitend is, zonder aanvullende steun, of zoveel eerder als mogelijk. 

Onzerzijds zal de reactie afgegeven worden dat inhoudelijk ingestemd kan worden met de constateringen 
van het IFLO-rapport en de daarin voorgestelde bijdrage voor 2003. Aangezien in het eerste -
zogenaamde verkennend jaar - diverse onderzoeken ingang zijn gezet om zicht te krijgen in de omvang 
van de problematiek zijn er nog veel onduidelijkheden. Bij de berekening van het relevante tekort voor 
2003 zijn derhalve enkele correcties toegepast. Ter voorkoming van onnodige doublures verwijzen wij 
gemakshalve naar dit rapport. 
Overigens zijn wij van mening dat de economische ontwikkelingen en andere exogene factoren zoals 
invoering van het BCF, het BBV en beperking in het heffen van de OZB repercussies hebben op het 
saneringsproces in de gemeente Simpelveld. Het bovenvermelde bijzondere voorschrift van de 
inspecteur IFLO (de jaarschijf 2008 reëel sluitend, zonder aanvullende steun) lijkt een steeds zwaardere 
opgave te worden, ook al omdat er tot nu toe geen zicht is op positieve financiële ontwikkelingen. 



Begroting 2004 
De begroting 2004 is de eerste begroting die is opgesteld volgens de voorschriften van het BBV. Wij 
beseffen en hebben er begrip voor dat het moeilijk is om de begroting reeds in het eerste jaar na 
inwerkingtreding - geheel conform de ingrijpend gewijzigde regelgeving - op te stellen. Daarbij is tevens 
rekening gehouden met het feit - dat diverse onderzoeken c.q. beheerplannen die in 2003 zijn opgestart -
nog niet afgerond zijn. De gemeente is zich hiervan bewust en stelt in haar toelichting dat "alle 
programma's en paragrafen in de toekomst verder uitgewerkt moeten worden. Dit om de kaderstelling en 
controle beter mogelijk te maken". Overigens achten wij het van belang dat tijdens het onderzoek 
omtrent de aanvullende steun voor 2004 zal uitgebreid bij de gewijzigde voorschriften worden stilgestaan 
en de gevolgen daarvan voor de Begroting 2004. 
Het tekort van de begroting 2004 bedraagt € 2.011.817,00. In de begroting 2004 is een bedrag van 
€ 1.526.856,00 incl. BTW ( € 1.283.072,00 excl. BTW) aan investeringen opgenomen, waarvan 
€ 900.000,00 (€ 756.303,00 excl. BTW) betrekking heeft op het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). 
De lasten daarvan worden via het rioolrecht verhaald. De kapitaallasten van de totale investeringen 
bedragen in het eerste jaar (50% rente) € 34.002,00. 
Voor een bedrag van € 226.890,00 incl. BTW zijn investeringen in de wegensector, gebaseerd op het 
concept wegenbeheersplan, opgenomen. Eenzelfde bedrag is opgenomen voor het centrumplan. 
De noodzakelijkheid, de uitvoerbaarheid en de onontkoombaarheid van vooral de onrendabele 
investeringen zullen nog nader moeten worden beoordeeld. In vervolg daarop kan het relevante tekort 
worden vastgesteld. 
Als gevolg van het rekeningtekort 2002 zijnde € 241.241,00 is de stand van de algemene reserve per 
1-1-2004 - € 10.611,00. Volgens artikel 6 van de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet dient de 
minimale omvang van deze reserve per 1-1-2004 2% van het genormeerde uitgavenniveau te bedragen. 
De in de begroting opgenomen algemene uitkering is berekend aan de hand van de junicirculaire 2003. 
Op basis van deze berekening is de norm voor de algemene reserve en eveneens voor het "aanmerkelijk 
tekort" € 151. 942, 00. Ook het normbedrag voor onvoorzien is gerelateerd aan het genormeerde 
uitgavenniveau. Volgens deze berekening dient de omvang van deze post 0,6% van € 7.597.120,00 = € 
45.582,72 te bedragen. 
Simpelveld raamt € 50.000,00. 

De begroting 2004 is opgesteld aan de hand van de budgetten 2002 en 2003, welke zijn verhoogd met de 
reguliere prijsstijgingen en indexeringen. Uit de Berap 2003, vastgesteld in juli 2003 bleek al dat de lasten 
stegen en de baten afnamen, vooral de algemene uitkering. Zoals al vermeld is de algemene uitkering 
berekend aan de hand van de junicirculaire. In deze berekening is reeds rekening met het vervallen van 
de uitkering voor de leerlingen van de Clara Fey-school vanwege verhuizing naar Heerlen. Thans blijkt 
dat de verhuizing pas in 2004 plaatsvindt waardoor de algemene uitkering voor 2004 € 130.000,00 hoger 
zal zijn. 
Het nadeel van het BCF voor de exploitatie bedraagt in 2004 ongeveer € 220.000,00.. 

Op blz. 18 van de programmabegroting is een overzicht opgenomen met lastenstijgingen voor een 
totaalbedrag voor 2004 van € 617.851,00. De hierin opgenomen bedragen voor monumenten 
(€ 6.800,00), bestemmingsplannen (€ 21.000,00), verkeer vervoermaatregelen (€ 19.500,00) zijn 
ingevolge de uitgangspunten van het BBV t.l.v. de exploitatie gebracht. 



De vergelijking met zichzelf 

Sinds 1997 wordt het gemeentefonds zo verdeeld dat elke gemeente op basis van de algemene 
uitkering, een gemiddeld ozb-tarief en enkele overige eigen middelen (OEM) in staat moet zijn een 
normaal, gemiddeld voorzieningenpakket aan haar burgers aan te bieden. Men noemt dit een kosten 
georiënteerd stelsel, dat rekening houdt met structuurkenmerken. 
Ook de algemene uitkering, die dus uitgaat van alle relevante kosten en structuurkenmerken, is op basis 
van die clusters opgebouwd. 
Dit biedt de mogelijkheid om op clusterniveau de nettolasten van Simpelveld volgens de begroting 2004 
te vergelijken met de algemene uitkering 2004. In onderstaand grafiek is de algemene uitkering - op 
basis van de september circulaire en bevoorschotting van januari 2004 door fipuli weergegeven. 
Aangezien de gemeente zoals eerder gemeld niet meer op de bijdrage voor de leerlingen van de Clara 
Fey school heeft gerekend is de algemene uitkering € 133.787,00 hoger dan de berekening in de 
begroting 2004. Hierdoor is de afwijking van -€ 159.000 zoals blijkt uit de bijlage grotendeels verklaard 
De opbouw die de algemene uitkering kent, legt de gemeente geen enkele verplichting op bij de 
bestemming van de algemene uitkering en de andere ongebonden baten. Op basis van de vergelijking 
kan vastgesteld worden dat Simpelveld bij bepaalde clusters meer nettolasten heeft dan de gemeente via 
de algemene uitkering ontvangt en bij andere clusters minder. Tevens wordt opgemerkt dat in 2003 in het 
kader van het verzoek om aanvullende steun diverse onderzoeken zijn gestart. De uitkomst daarvan 
alsmede de te treffen saneringsmaatregelen zijn nog niet opgenomen in de begroting 2004. 
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Vergelijking met zichzelf 
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Meerjarenbegroting 2004-2007. 

Ten aanzien van het voldoen aan de voorschriften van het BBV zijn dezelfde opmerkingen van 
toepassing als verwoord onder de begroting 2004. 
Ook in de meerjarenramingen zijn de budgetten opgenomen aan de hand van begrotingen 2002-2003 
Uit de toelichting op de meerjarenbegroting blijkt dat de lasten stijgen als gevolg van externe factoren vai 
€ 617.851,00 in 2004 tot € 692.725,00 in 2007. Hien/an maakt tevens de algemene uitkering onderdeel 
uit - welke de grootste tegenvaller is - die op basis van de junicirculaire daalt met € 221.846,00 in 2004 
tot € 335.347,00 in 2007. Een aantal ramingen vergen nadere studie tijdens het nog uit te voeren 
onderzoek en in het kader van de op te stellen saneringsbegroting. 

In het navolgende overzicht wordt inzage geboden in een aantal specifieke ramingen en de uiteindelijke 
exploitatietekorten. 

Het bedrag voor onvoorziene uitgaven is alle jaren geraamd op € 50.000,00. 
Aan investeringen (excl. BTW) is voor 2004 € 1.283.072,00, 2005 € 1.078.345,00, 
2006 € 826.245,00 en 2007 € 826.245.00, geraamd. 
De lasten van vorengenoemde investeringen bedragen respectievelijk voor 2004 € 34.002,00, 2005 € 
28.296,00, 2006 € 21.994,00 en voor 2007 € 21.994,00. In het eerste jaar van de investering is 50% 
van de rentelasten geraamd en vervolgens zijn meerjarig de volledige kapitaallasten opgenomen. 
De stelpost prijsstijging derden bedraagt resp. voor 2004 € 35.000,00, 2005 € 100.000,00, 2006 € 
200.000,00 en 2007 € 300.000,00. 
De stelpost voor loonkosten ontwikkeling loopt jaarlijks op met € 100.000,00. 
De taakstelling volgens het dekkingsplan fase 1 bedraagt € 214.559,00, te realiseren vóór 2006. 
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De exploitatietekorten bedragen (excl. BTW) resp. voor 
2004 €2.011.817,00 
2005 € 1.986.005,00 
2006 €1.777.189,00 
2007 € 1.607.940,00 
De begroting 2004 en de meerjarenramingen 2005-2007 sluiten met een totaal cumulatief tekort van 
€7.382.951,00. 

Conclusie. 
De begroting 2004 is niet sluitend en ook niet in meerjarig perspectief is het te venwachten dat een 
sluitende begroting kan worden gepresenteerd. (pCj^ 
De economische ontwikkelingen en andere exogene factoren zoals invoering van het, het BBV en 
consequenties van het afschaffen van het gebruikers deel van OZB-belasting zullen repercussies hebben 
op het saneringsproces in de gemeente Simpelveld. Het voorstel van de inspecteur IFLO - om aan de 
aanvullende steun voor 2003 (€ 828.000,00) het bijzondere voorschrift te koppelen tot het opstellen van 
een meerjaren(sanerings)begroting 2004-2008, waarvan de jaarschijf 2008 reëel sluitend is - lijkt door 
vorengeschetste ontwikkelingen een steeds zwaardere opgave te worden, ook al omdat er tot nu toe 
geen zicht is op positieve financiële ontwikkelingen. 
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Netto Gecorrigeerde Gemeentefonds Verschil 
Cluster uitgaven netto uitkering 

uitgaven 
( x€ ( x€ 1.000 ) ( X € 1.000 ) ( x€ 1.000 ) 1.000 ) 

Sociale dienst en bijstand -429 -424 -568 144 
Zorg en onderwijs -2.664 -2.634 -2.466 -168 
Kunst en ontspanning -966 -955 -777 - 1 7 | 
Oudheid -24 -24 -2 -2? 
Ruimtelijke ordening, stadver-
nieuwing en volkshuisvesting -890 -880 -383 -497 
Reiniging 33 33 51 -19 
Riolering 30 30 66 -37 
Groen -886 -876 -801 -75 
Bestuursorganen -348 -344 -493 148 
Bestuursondersteuning -1.191 -1.178 -596 -581 
Bevolkingszaken . . -241 -238 -146 -93 

-504 -498 -271 -227 
Fysiek milieu -378 -374 -273 -100 
Wegen/water -1.896 -1.875 -1.175 -700 

Suppletie-uitkering 28 -28 
f 100,- maatregel -220 -220 -238 l | 
Artikel 12-uitkering 0 0 
Overigen 0 
Totaal -10.574 -10.458 -8.044 -2.414 

Eigen inkomsten 2.316 2.200 1.644 556 
Algemene uitkering 6.241 6.241 6.400 -159 
Totaal inkomsten 8.557 8.441 8.044 397 

Saldo -2017 -2017 0 -2017 



•LIMBURG VERLEGT GRENZEN' Dat is het 
motto van de Provincie Limburg. Daarbij 
staan de vijf thema's centraal: ondernemend 
Limburg, jong zljn in Limburg, veilig leven in 
Limburg, ruimte voor Limburg en vitale wijken 
en kernen voor Limburg. Meer weten? Kijk op 
www.limburg.nl. 


