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Onderwerp

Jaarrekening 2021 en begroting 2023 GR Maasveren

Advies
1. Vaststellen jaarstukken 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Maasveren 

Limburg-Noord;
2. Vaststellen begroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Maasveren 

Limburg-Noord;
3. Besluiten om het positief resultaat van de jaarrekening 2021 ad € 60.857,- toe te 

voegen aan de rekening courant van de GR Maasveren-Limburg Noord.

Aanleiding
Sinds 1 januari 2013 valt de exploitatie van de maasveren onder de vlag van de 
Gemeenschappelijke Regeling (GR) Maasveren Limburg-Noord. Naast de financiële en 
beleidsmatige verantwoording van 2021, is gelijktijdig de begroting 2023 opgemaakt. Beide 
documenten dienen voor 15 juli 2021 ter goedkeuring verzonden aan gedeputeerde Staten 
van de provincie Limburg.

Beoogd effect
Het beoogde resultaat is te komen tot vaststelling van de Jaarrekening 2020 en Begroting 
2022 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Maasveren Limburg-Noord.

Argumenten
1. De jaarrekening 2021 (zie bijlage) heeft voor een belangrijk deel in het teken gestaan 

voor het aanbrengen van rustplateau’s bij de veerstoepen.

Afgezet tegen de bijgestelde begroting 2021 laten de jaarcijfers 2021 een positief resultaat 
zien van € 68.857,00.

Het grootste verschil komt indirect door de realisatie rustplateau’s bij veerstoepen.

Binnen de begrotingspost “Onderhoud veerstoepen” is een extra bedrag van €100.000 
opgenomen voor het realiseren van rustplateau’s. Na inventarisatie is gebleken dat 
vanwege de infrastructuur deze realisatie niet op alle locaties nodig was. Tevens is er door 
de aannemer een andere, lees goedkopere vorm van de uitvoering voor de plateau’s 



gegeven. De gekozen uitvoering voldoet aan de door de GR gestelde eisen. Hierdoor heeft 
dit een voordeel opgeleverd binnen de begroting.  

2. In de begroting 2023 is de wijziging begroting van 2022 meegenomen. 

Hierbij is het geraamde bedrag van € 90.000,00 meegenomen in het jaar 2022.

Dit bedrag is nodig om de schade welke is veroorzaakt tijdens het hoogwater juli 2021 en 
hoogwater begin 2022 te repareren. Schade heeft vooral aan de veerstoepen Lottum-
Lomm en Broekhuizen voor onderspoelen van de veerstoepen gezorgd. Hierdoor is de 
bovenlaag van het asfalt los komen te liggen en weggespoeld. Tevens zijn er op enkele 
plaatsen de taluds uitgespoeld waardoor er water onder de veerstoep kan komen en de 
ondergrond kan wegspoelen. De centrumgemeente (Horst aan de Maas) is in overleg met 
RWS om in het kader van oeverveiligheid te bekijken of RWS binnen haar programma 
“beschermende maatregelen” een bijdrage kan leveren. Los van de uitkomst van het 
overleg tussen RWS en de GR zal de GR het bedrag van € 90.000 opnemen om de 
ontstane schade te verhelpen zodat bij een nieuwe hoogwatergolf er geen onderspoeling 
van de veerstoep en afkalving van de wal kan plaatsvinden.

Kanttekeningen
In het kader van toerisme en mobiliteit is het van belang om de veerverbindingen in stand 
te houden. De aangesloten gemeenten zien het belang in om deze maasveer verbindingen 
in stand te houden en hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. 

Financiën
Zowel de jaarrekening 2021 als de begroting 2023 hebben geen financiële consequenties 
voor de deelnemende gemeenten. De kosten en investeringen worden geheel gedekt 
binnen de exploitatie van de Maasveren.

Vanuit de verantwoordelijkheid als centrumgemeente heeft de gemeente Horst aan de 
Maas aan Baker Tilly  gevraagd de jaarrekening 2021 aan de voorgeschreven 
accountantscontrole te onderwerpen. De betreffende controle heeft plaatsgevonden en de 
goedkeurende verklaring is afgegeven en als bijlage bijgevoegd. 

Communicatie
Na vaststelling van de jaarrekening 2021 en begroting 2023 in de colleges van de 
gemeenten Peel en Maas, Beesel, Venlo en Horst aan de Maas, worden beide 
documenten ter vaststelling voorgelegd aan de betreffende gemeenten raden. Na 
vaststelling in de gemeenten raden, wordt GS van de provincie Limburg geïnformeerd over 
de vastgestelde jaarrekening 2021 respectievelijk begroting 2023 van de GR Maasveren 
Limburg-Noord.

Vervolgprocedure raad
Uw gemeenteraad wordt jaarlijks gevraagd om de jaarrekening en begroting van de GR 
Maasveren Limburg-Noord vast te stellen.



Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris de burgemeester

Twan Beurskens Antoin Scholten

Bijlagen

Nr. Naam Datum1. Bijlage 1 RV 2022-31 Jaarrekening 2021 Maasveren Limburg 
Noord 

..

2. Bijlage 2 RV2022-31 Begroting 2023 GR Maasveren 
Limburg-Noord 

..

3. Bijlage 3 RV2022-31 Accountantsverslag Jaarrekening 2021 
BakerTilly

..

4. .. ..
5. ..



Raadsbesluit GEMEENTEBESTUUR

onderwerp Jaarstukken GR Maasveren team  RGBORU

steller  J.A.T. Jacobs

doorkiesnummer  +31 77 3596990Klik of tik 

om tekst in te voeren.

e-mail  t.jacobs@venlo.nl

datum  19 april 2022

raadsnummer 2022  
raadsvergadering d.d. 29 juni 2022

De raad van de gemeente Venlo;

gelezen het voorstel van het college van 17 mei 2022, registratienummer 1858386 ;
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

1. Vaststellen jaarstukken 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Maasveren 
Limburg-Noord;

2. Vaststellen begroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Maasveren 
Limburg-Noord;

3. Hett positieve resultaat van de jaarrekening 2021 ad € 60.857,- toe te voegen aan de 
rekening courant van de GR Maasveren-Limburg Noord.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 juni 2022.

De griffier De voorzitter

Geert van Soest Antoin Scholten
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