
  Bijlage 13 

Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas, 
Beekstraat 11, 6231 LE Meerssen. 

 

NB: deze tekst is nog van toepassing op de milieuparken-GR Geul en Maas 2020, met verwerking van de 
financiële cijfers uit de GR-jaarrekening 2020.  

In de risico-analyse (apart document) is de situatie van de nieuwe, verbrede GR  Geul en Maas - gestart vanaf 
2021 - in beeld gebracht.   

 

BESTUURLIJK  
  

Publiek belang + deelnemende gemeentes De deelnemende gemeenten achten het noodzakelijk om het 
beheer en exploitatie van gemeentelijke milieuparken in 
Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul samen te 
beheren en financieren. 
 
De deelnemende gemeenten zijn Maastricht, Meerssen en 
Valkenburg aan de Geul. 

Deelname Verplichting Nee. Het is wel verplicht - conform de Wet Milieubeheer - om een 
milieupark te hebben, maar dat kan ook per gemeente worden 
geregeld. 

Gemeentelijk doel Doelmatiger beheer en exploitatie van milieuparken + 
samenwerking op afvalgebied met buurgemeenten. De gemeente 
Maastricht doet mee aan deze GR, omdat zij vind dat beheer en 
exploitatie van gemeentelijke milieuparken doelmatiger kan 
gebeuren in GR-verband. 

Vertegenwoordiging Algemeen Bestuur Er is geen AB. Bestuur van de GR telt drie leden, één van Maastricht 
(voorzitter). 

Dagelijks Bestuur Er is geen DB. Bestuur van de GR telt drie leden, één van Maastricht 
(voorzitter). 

Portefeuillehouder John Aarts. 

Informatievoorziening Gemeenteraden ontvangen, in overeenstemming met wet- en 
regelgeving, de jaarrekening (ter kennisname) en 
ontwerpbegrotingen (met de mogelijkheid een zienswijze in te 
dienen). 

Uittredingsregeling De raad heeft ingestemd met de gemeenschappelijk regeling met 
een looptijd 2019 t/m 2020. Uittreding wordt geregeld in artikel 
19 van de GR. 
 

Artikel 19 Uittreding  
19.1 Indien in afwijking van het gestelde in artikel 18 één van de 
deelnemende gemeenten de Gemeenschappelijke Regeling wil 
uittreden, dient het daartoe strekkende raadsbesluit door de 
betreffende gemeente aan de andere gemeenten en aan het 
Bestuur gezonden te worden, met inachtneming van een 
opzegtermijn van tenminste 1 jaar.  
19.2 De leden 4 en 5 van artikel 18 zijn van overeenkomstige 
toepassing.  
19.3 Bij voortijdig uittreden uit de Gemeenschappelijke Regeling 
zullen de gevolgen van uittreding samenhangend met de 
investeringen en de vaste kostencomponenten uit de 
exploitatiebegroting gedurende de resterende looptijd van de 
Gemeenschappelijke Regeling, met uitzondering van de 
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Noten 1. Eigen vermogen: Het eigen vermogen van een onderneming wordt berekend 
door de schulden van de activa af te trekken (Eigen Vermogen = activa –
schulden) 

2. Vreemd vermogen: de verplichtingen of schulden die een bedrijf heeft (Vreemd 
vermogen = passiva - eigen vermogen). 

3. Weerstandsvermogen: een voldoende grote buffer om mogelijke 
waardedalingen van de in het fonds aanwezige middelen op te vangen. Middels 
een toereikendheidstoets kan jaarlijks worden vastgesteld of het 
weerstandsvermogen groot genoeg is.  

exploitatiekosten met langdurige verbinding, door de uittredende 
gemeente gecompenseerd dienen te worden.  
19.4 Indien kosten zijn gemoeid met het opstellen van het 
liquidatieplan, komen deze voor rekening van de uittredende 
deelnemer. 

FINANCIEEL 

Financieringsconstructie Geen financiering; 
Er is wel een vergoeding van exploitatielasten, op basis van het 
inwoneraantal. Er is dus ook geen totale financiering van de GR. 

Financiële aansprakelijkheid Er wordt niet gefinancierd, dus er is geen financiële 
aansprakelijkheid.  In het denkbeeldige geval dat de GR failliet zou 
gaan, zal juridisch advies worden ingewonnen wat dan de 
consequenties zijn. De regeling zelf voorziet hier niet in. 

Gemeentelijke bijdragen (naast 
rijksbijdrage) 

€2.193.682 €2.261.439 €1.914.356 €1.894.964 €1.887.582 

Eigen Vermogen1 2020: 2019: 2018: 2017: 2016: 

- €430.555 - €36.116 €59.865 €147.708 €305.677 

Vreemd Vermogen2 €1.037.702 €1.460.919 €339.613 €2.613.676 €82.040 

Resultaat 
(bedrijfsresultaat + 
gemeentelijke 
verliesdekking) 

Totale resultaat GR - €430.806 - €66.355 - €2.016 €19.471 €193.674 

Bestemming 
resultaat: 
reserveren (door 
bestuur) 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. €193.674 

Bestemming 
resultaat: uitkering 
deelnemende 
gemeenten 

- €430.806 - €66.355 - €2.016 €19.471 n.v.t. 

Ontvangen of 
aangereikt (- getal) 
door gemeente 
Maastricht (op basis 
van inwoneraantal) 

- €333.688 - €51.477 - €1.564 €15.104 n.v.t. 

Weerstandsvermogen3  - €430.555 - €36.116 €59.865 €147.708 €305.677 

Kengetallen Solvabiliteitsratio4 -0,70 -0.02 0,15 0,05 0,79 

Rentabiliteitsratio5 1,00 1,84 -0,03 0,13 0,63 

Quick ratio6 0,59 0,98 1,17 1,08 1,88 

Bijzonderheden In het denkbeeldige geval dat de GR failliet zou gaan, zal juridisch 
advies worden ingewonnen wat dan de consequenties zijn. De 
regeling zelf voorziet hier niet in. 

Risico’s betreffende de GR Niet van toepassing. 
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4. Solvabiliteitsratio: De solvabiliteitsratio geeft weer wat het eigen vermogen is ten 
opzichte van het totaal vermogen. Het gaat erom inzicht te krijgen in de mate 
waarin de onderneming in staat is om zijn financiële verplichtingen te voldoen. In 
algemene bedrijfsanalyses wordt een norm voor een gezonde solvabiliteitsratio 
gehanteerd tussen de 0,25 en 0,5. 

5. Rentabiliteit Eigen Vermogen na belasting (REV)(rentabiliteitsratio): De 
rentabiliteit van het eigen vermogen geeft de verhouding van de winst na 
belasting ten opzichte van het eigen vermogen weer. Dit kengetal is voornamelijk 
voor inzicht. 

6. Quick ratio: kengetal dat de liquiditeit (in welke mate een onderneming haar 
lopende betalingsverplichtingen kan voldoen) van een onderneming aangeeft. 
Het verhoudingsgetal geeft de mate aan waarin de onderneming op korte 
termijn aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen. Deze termijn wordt in dit 
geval zo kort verondersteld, dat de voorraden niet direct te gelde kunnen 
worden gemaakt. Een gezonde waarde is 1 of hoger. 

 


