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Onderwerp
Definitief standpunt inzake bestuurlijke organisatie

Geachte Staten,
Hierbij bieden wij u ter informatie het definitieve standpunt van Gedeputeerde Staten aan inzake
bestuurlijke organisatie Zuid-Limburg.
Op 26 september jongstleden bent u geïnformeerd over het conceptstandpunt van de Provincie Limburg
inzake bestuurlijke organisatie (GS 2016-74384). Gedeputeerde Koopmans heeft dit standpunt op
dezelfde dag, tijdens een constructieve bijeenkomst in de Brikke Oave te Brunssum, gepresenteerd aan
de colleges van de Zuid-Limburgse gemeenten. De gemeenten hebben de mogelijkheid gehad om te
reageren op het conceptstandpunt. Ons college van Gedeputeerde Staten heeft deze reacties vervolgens
meegewogen in het definitieve standpunt dat nu voorligt. Ook zijn nog enkele recente ontwikkelingen bij
gemeenten op het gebied van bestuurlijke organisatie meegenomen. De suggestie van Sittard-Geleen
om een gezamenlijke strategische visie op de samenwerking in Zuid-Limburg te maken is onderdeel van
onze aanpak.
De reacties op het conceptstandpunt hebben geleid tot een aantal wijzigingen in het definitieve
standpunt. De belangrijkste wijziging heeft betrekking op de ontwikkelingen in Meerssen-ValkenburgMaastricht. In het bijgevoegde standpunt is hierover het volgende opgenomen: ‘Op basis van de reacties
van de drie gemeenten en hun verzoek om regie vanuit de Provincie neemt het college van
Gedeputeerde Staten het initiatief om samen met de drie gemeenten een pre-informatiefase te starten.
Deze fase wordt uiterlijk vóór 1 januari 2018 afgerond. Het gezamenlijk opstellen van een SWOT-analyse
van de drie gemeenten is daarbij een eerste stap, waarbij ook de opgaven van gehele Heuvelland
betrokken zullen worden. Wat betreft de vervolgstappen sluiten wij als Provincie op voorhand geen
samenwerkingsvarianten uit. Voor dit proces denken wij aan het aantrekken van externe
procesbegeleiding.’
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Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2016 (PS-vergadering van 17 juni 2016) is de motie 765 van
statenlid Housmans inzake inspraak bevolking aangehouden en heeft gedeputeerde Koopmans
toegezegd om de Zuid-Limburgse gemeenten te vragen naar de wijze waarop zij de burger betrekken in
eventuele samenwerkings- of herindelingstrajecten. In het proces om te komen tot het voorliggende
definitieve standpunt van de Provincie is invulling gegeven aan deze toezegging. De uitkomsten zijn terug
te vinden in het bijgevoegde stuk.
Daarnaast is nog van belang dat het conceptstandpunt van de Provincie aan de orde is geweest tijdens
de commissievergadering Financiën Bestuur en Economie van 14 oktober jongstleden. Statenlid Bus
heeft toen tijdens de rondvraag om een nadere toelichting gevraagd op het Provinciale uitgangspunt dat
initiatieven tot herindeling ‘van onderop’ dienen te komen. In het bijgevoegde stuk wordt dit nader
toegelicht.
Wij beseffen dat de in ons standpunt geschetste ontwikkelingen een momentopname zijn met elk hun
eigen tijdpad en vervolgstappen. Wij zullen deze blijven volgen en/of ondersteunen waar gevraagd, mits
passend binnen de uitgangspunten zoals verwoord in ons standpunt. Dit geldt ook voor nieuwe
ontwikkelingen van onderop indien deze zich aandienen. Wij zijn voornemens continu met de gemeenten
in contact te blijven over de voortgang en mogelijke nieuwe ontwikkelingen. Hierover zullen wij uw Staten
blijven informeren.

Gedeputeerde Staten van Limburg

voorzitter

secretaris
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Besturen blijft vooruitzien
Definitief provinciaal standpunt inzake bestuurlijke ontwikkelingen in Zuid-Limburg
25 oktober 2016

Besturen is vooruitzien. De opgaven van het lokaal bestuur in Nederland zijn anno 2016 anders dan
10-15 jaar geleden. De grote decentralisaties van de afgelopen jaren op het gebied van het sociaal
domein, maar ook de aanstaande grote taakverschuivingen rondom de Omgevingswet en in
algemene zin de maatschappelijke, digitale en financiële opgaven, vergen veel van het lokaal
bestuur. Tegelijkertijd zoeken gemeenten elkaar steeds meer op in intergemeentelijke of regionale
samenwerkingen op het gebied van bijvoorbeeld gezamenlijke dienstverlening (administratieve
zaken, afval- en milieudiensten, shared services, gezamenlijke inkoop en digitalisering). Elk van deze
ontwikkelingen gaat gepaard met een onderlinge zoektocht naar het gewenste schaalniveau. De
invulling verschilt per thematiek en wordt ingekleurd door lokale bijzonderheden en inhoudelijke
alsook politiek-bestuurlijke overwegingen. Daarbij geldt ook dat wat in het verleden goed werkte,
mogelijk een aantal jaren later aan herijking toe of een nieuwe momentum zich aandient.
In meer algemene zin speelt de economische, maatschappelijke en bestuurlijke werkelijkheid zich in
toenemende mate af het op regionaal niveau, constateert ook de Studiegroep Openbaar Bestuur
(2016): “Arbeidsmarkt, ondernemen, onderwijsvoorzieningen, wonen, vervoer, ruimtelijke inrichting,
uitvoering van collectieve voorzieningen: de werkelijkheid van alledag beperkt zich voor burgers,
bedrijven en bestuurders niet tot één gemeente, maar doet zich op regionaal niveau met name voor
in netwerken van grotere en kleinere steden en dikwijls in grensoverschrijdende context”1. Dat geldt
in het bijzonder voor de ontwikkelingen in Zuid-Limburg.
1. Bestuurlijke ontwikkelingen in Zuid-Limburg
In Limburg is er over het algemeen een goede bestuurlijke samenwerking, alhoewel het wel als ‘druk’
wordt ervaren. Ook in Zuid-Limburg is er sprake van intensieve en goede onderlinge bestuurlijke
verhoudingen. De lijnen zijn kort en men durft open het debat met de gemeenteraad, burgers en
samenleving aan te gaan over de toekomst van de lokale publieke dienstverlening. Daarbij is ook de
variant van herindeling niet langer een taboe. Dat is al een enorme winst. Met name sinds het
moment dat de gemeenteraad van Onderbanken in juli 2015 haar buurgemeenten uitnodigde om na
te denken over een nieuwe fusiegemeente, zijn er afgelopen jaar diverse ontwikkelingen in ZuidLimburg ontstaan die we hieronder toelichten:
- Nuth-Schinnen-Onderbanken: de gemeenteraad van Onderbanken besluit op 16 juli 2015 om
haar buurgemeenten uit te nodigen om na te denken over een nieuwe fusiegemeente. De
gemeente Schinnen gaf vervolgens snel aan een fusiepartner voor Onderbanken te willen zijn en
vanaf 18 december 2015 is er na de Raadsbesluiten gestart met de voorbereidingen. Op 31 mei
2016 nam de gemeenteraad van Nuth het besluit om aan te sluiten bij het fusieproces van
Schinnen-Onderbanken. De gemeenteraden van Onderbanken, Nuth en Schinnen zijn
voornemens op 1 november 2016 een eensluidend besluit te nemen tot vaststelling van het
herindelingsontwerp conform de Wet Arhi. De termijn tot het indienen van zienswijzen door
eenieder loopt van 2 november 2016 tot en met 3 januari 2017.

Studiegroep Openbaar Bestuur (2016). Maak verschil. Krachtig inspelen op regionaal-economische opgaven, 15 maart
2016. De Studiegroep onder leiding van secretaris-generaal van BZK Richard van Zwol adviseert de regering over het
functioneren van het openbaar bestuur in Nederland in het licht van toekomstige economische ontwikkelingen ten
behoeve van de volgende kabinetsperiode.
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Heerlen-Landgraaf: op 16 december 2015 besluiten de Colleges van B&W van Heerlen en
Landgraaf tot een onderzoek naar een viertal opties voor nauwere samenwerking in de regio en
nodigden de andere Parkstad-gemeenten uit om hierin te participeren. Het bleef bij de beide
gemeenten en vanaf februari 2016 gaven Heerlen en Landgraaf samen verder vorm aan het
onderzoek;
Simpelveld-Voerendaal: de Colleges van B&W van Simpelveld en Voerendaal besluiten vanaf
april 2016 een nauwere samenwerking tussen de ambtelijke organisaties wat wordt bekrachtigd
in de gemeenteraad van 7 juli 2016;
Meerssen-Valkenburg a/d Geul-Maastricht: in een gezamenlijke verklaring van 4 juni 2016 gaven
de gemeenten Meerssen en Valkenburg a/d Geul aan een verkenning te willen uitvoeren naar
hoe het bestuurlijk landschap in de toekomst het beste kan worden ingevuld. De Provincie werd
om regie en ondersteuning gevraagd. Ook de gemeente Maastricht verzocht de Provincie om
een regierol te pakken in de bestuurlijke ontwikkelingen in Zuid-Limburg (persmededeling van
14 juni 2016). Tevens onderschreef Maastricht de verkenning van Meerssen-Valkenburg en
vroeg per brief van 30 augustus 2016 de beide gemeenten om als buurgemeente en
samenwerkingspartner onderdeel te zijn van een breed onderzoek waarin alle opties worden
onderzocht. Op 17 oktober jl. heeft er een raadsbijeenkomst plaatsgehad in Valkenburg a/d
Geul waar het concept-standpunt van het College van GS is besproken. De opvattingen van de
Raad zijn in een brief aan het College van GS verwoord (zie paragraaf 4)
Stein-Beek-Sittard-Geleen: de gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein hebben een
lange gezamenlijke traditie op het gebied van gemeentelijke samenwerking op een breed pallet
van uitvoerings- en beleidsaangelegenheden. Zeer recent heeft de gemeente Stein de
gemeenten Beek, Schinnen en Sittard-Geleen uitgenodigd om een volgende stap te zetten in de
gemeentelijke samenwerking en de mogelijkheden voor intensieve, integrale ambtelijke
samenwerking te verkennen.
Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Vaals: in het bestuurlijk overleg van 15 september 2016 met
de portefeuillehouder bestuurlijke organisatie hebben de Colleges van B&W van de gemeenten
Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals te kennen gegeven nauwer te willen gaan
samenwerken. Zij hebben gezamenlijk document opgesteld, Bestuursconcept 2020 (zie bijlage
bij verslag) waarin de inhoudelijke samenwerking nader is beschreven. De gemeentebesturen
hebben voor 2017 een gezamenlijk budget van € 100.000 gevormd voor onderzoeks- en
proceskosten voor de intensivering van de samenwerking.
De Colleges van B&W van zowel Brunssum als Kerkrade hebben elk in een separaat bestuurlijk
overleg met de portefeuillehouder bestuurlijke organisatie te kennen gegeven tevreden te zijn
over de huidige situatie en de vele samenwerkingsvormen die zij in de regio zijn en waarin
geparticipeerd wordt.

In deze bestuurlijke ontwikkelingen is de Provincie op verschillende momenten benaderd met het
verzoek om ondersteuning te bieden.
Status document en leeswijzer
Dit document is nadrukkelijk géén bestuurlijk visiedocument met een stip op de horizon en actieplan
voor de toekomstige bestuurlijke organisatie in Zuid-Limburg. Het is een momentopname van de
bestuurlijke ontwikkelingen in Zuid-Limburg die door het lokale besturen zijn geïnitieerd. Vanuit het
verzoek om provinciale regie van de gemeenten Meerssen, Valkenburg a/d Geul en Maastricht is er
een gespreksronde en gezamenlijke overlegtafel georganiseerd om te reflecteren op de vraag of de
uitgangspunten en lijn zoals die in het Coalitieakkoord en de mededelingen portefeuillehouder aan
Provinciale Staten zijn beschreven, eventueel herijkt zouden moeten worden. In deze notitie wordt
de vraag beantwoord. Het College van GS verwoord daarmee het provinciale standpunt ten aanzien
van de bestuurlijke ontwikkelingen in Zuid-Limburg. De opbouw is als volgt:
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de provinciale rol ten aanzien van het lokaal openbaar bestuur (§2)
de hoofdlijnen uit de gespreksronde (§3)
de beantwoording van de drie gestelde vragen (§4)
het provinciaal standpunt: uitgangspunten en conclusies (§5)
de lijnen voor de toekomst (§6)
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2. Provinciale rol ten aanzien van het lokaal openbaar bestuur
De Provincie draagt zorg voor een goed openbaar bestuur op lokaal en regionaal niveau waarbij een
aantal taken wettelijk zijn verankerd. Zo heeft de Commissaris van de Koning een rol bij
burgemeestersbenoemingen en zijn Gedeputeerde Staten bevoegd gezag bij geschillen tussen
gemeenten. Provincies zijn op meerdere terreinen toezichthouder op de gemeenten. Zo wordt
bijvoorbeeld toezicht gehouden op de gemeentefinanciën. Dit is geregeld in de Gemeentewet. Ook
heeft de Provincie een rol in het kader van de wet Algemene Regels Herindeling (ARHI), waarbij zij
advies of voorstellen kan doen aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Volgens de wet ARHI hebben zowel gemeenten als provincies de mogelijkheid tot het nemen van
initiatief voor een herindeling. Dat initiatief mondt uit in een herindelingsadvies aan de Minister die
bepaalt of dat advies wordt omgezet in een wetsvoorstel voor een fusie. De provinciale rol is in een
ARHI-procedure vaak ondersteunend en faciliterend, maar de mogelijkheid bestaat om te
interveniëren als het proces dreigt te stokken. Dat kan formeel door het starten van (open) overleg.
Gemeenten mogen dan geen formele eigen procedure starten. Ook na een formele overlegronde
volgens de Wet ARHI door GS kan het initiatief bij de gemeenten worden teruggelegd. In geval van
het doorzetten van een initiatief door de Provincie stellen Provinciale Staten respectievelijk het
herindelingsontwerp en herindelingsadvies vast en sturen dat toe aan de Minister voor het formele
wetgevingsproces.
Naast dit wettelijk spoor is er de bestuurlijke lijn zoals die is verwoord in het provinciale
Coalitieakkoord 2015-2019 In Limburg bereiken we meer!. De volgende passage is op p.10
opgenomen:
“We gaan voor een kwalitatief goed woon-, werk- en investeringsklimaat voor Limburg. Hierbij is het van
belang om iedereen mee te nemen. En vooral om te zorgen dat er meer ruimte vrijkomt, zodat burgers
en gemeenschappen initiatieven kunnen ontplooien en hun gemeenten bestuurskracht ontwikkelen.
Vanuit een dienstbare opstelling, zoeken wij bij maatschappelijke opgaven de samenwerking met
(bestuurskrachtige) gemeenten. Voor de bestuurlijke organisatie zijn dan ook de opgaven en de
slagkracht van partners leidend en niet de structuren of administratieve gemeentelijke of regionale
indelingen.”

Vervolgens is het provinciale standpunt verder verwoord in een aantal mededelingen van de
portefeuillehouder bestuurlijke organisatie aan Provinciale Staten (zie ook bijlage 4):
“Het College van GS heeft als lijn dat fusies van gemeenten op vrijwillige basis en op initiatief van de
gemeenten zelf dienen plaats te vinden. (…) Een mogelijk initiatief van Onderbanken en Schinnen om te
willen fuseren kan ook rekenen op ondersteuning en een positief advies van de Provincie. Wij zullen in
het kader van toezicht op de gemeentefinanciën de financiële positie van een nieuw te vormen
gemeente in ogenschouw houden. (…) Wij zijn desgevraagd bereid ondersteuning te bieden bij het
verdere proces. Na besluitvorming door betrokken gemeenteraden zien wij deze stap als een
onomkeerbaar proces tot de voorgenomen fusie.”2
“De genoemde ondersteuning vullen wij sinds het najaar 2015 in door ambtelijke te adviseren vanuit de
Provincie in diverse onderdelen van het fusietraject, zoals de visievorming, financiën en het wettelijk
arhi- (algemene regels herindeling) spoor. Tevens hebben wij besloten tot het toekennen van een
subsidie van € 250.000,00 als bijdrage in de kosten van externe ondersteuning van het fusietraject in de
2

Mededeling portefeuillehouder Koopmans inzake bestuurlijke organisatie aan Provinciale Staten, 9 september 2015
(2015/66510).
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periode 2016 – 2020. Dit bedrag staat gelijk aan de bijdragen van de gemeenten Onderbanken en
Schinnen afzonderlijk. In lijn met ons uitgangspunt dat het initiatief tot fusie bij gemeenten zelf ligt, zijn
wij ook de mening toegedaan dat een nieuw te vormen gemeente zelf bepaalt op welke wijze zij
samenwerking met andere partijen aangaat en op welke schaal dat gebeurt, voor zover dat niet
wettelijk is vastgelegd.”3

Mede naar aanleiding van het verzoek van de Colleges van B&W van Valkenburg a/d Geul, Meerssen
en Maastricht heeft de portefeuillehouder bestuurlijke organisatie voor de zomer alle ZuidLimburgse Colleges van B&W een brief4 (bijlage 5) gestuurd waarin zij worden uitgenodigd om in een
bestuurlijk overleg te reflecteren op een aantal vragen:
1. Hoe kijkt u aan tegen de huidige bestuurlijke ontwikkelingen in Zuid-Limburg?
2. Hoe ziet u een mogelijke regisserende rol van de Provincie in dezen?
Naar aanleiding van de bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2016 (PS-vergadering van 17 juni
2016) aangehouden motie 765 van dhr. Housmans inzake inspraak bevolking, is er na verzending van
de brief aan de gemeenten een derde vraag alsnog toegevoegd:
3. Op welke manier wordt de burger in deze ontwikkelingen betrokken?
Op basis van deze gespreksronde en de overlegtafel bepaalt het College welke rolinvulling vanuit de
Provincie het beste aansluit bij de ontwikkelingen en behoeften van de gemeenten. Alvorens daarop
in te gaan schetsen wij eerst de hoofdlijnen van de gespreksronde.

Mededeling portefeuillehouder Koopmans inzake bestuurlijke organisatie Heerlen-Landgraaf, Schinnen-Onderbanken aan
Provinciale Staten, 18 april 2016 (2016/27144).
4
Brief gedeputeerde Koopmans aan de 18 Colleges van Burgemeester & Wethouders van de Zuid-Limburgse gemeenten,
17 juni 2016 (2016/46472).
3
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3. Hoofdlijnen uit de gespreksronde
Met alle 18 gemeenten heeft er in de periode juli – september 2016 een gesprek plaatsgehad. Soms
in gezamenlijk overleg met buurgemeente(n), vaak als gemeentelijk College van B&W alleen. Alle
gesprekken zijn in een prettige en open sfeer gevoerd, soms op het Provinciehuis, meestal in de
gemeentehuizen zelf. Van deze gesprekken zijn ook verslagen op hoofdlijnen gemaakt die ook door
de Colleges van B&W zijn vastgesteld (zie bijlage 6).
De grote uitdagingen
Vooropgesteld moet worden dat alle gemeenten over het algemeen goed bestuurd worden en men
oog heeft voor samenwerking met de buurgemeenten en de regio. Natuurlijk kan het altijd beter en
we constateren dat het denken daarover bij alle gemeenten niet stil staat, integendeel zelfs. Het
financiële beeld bij de begroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019 van de Zuid-Limburgse
gemeenten is positief. Alle gemeenten hebben over de jaren 2016-2019 ten minste voor één jaar een
structureel en reëel evenwicht en de meeste hebben (bijna) alle jaren zo’n evenwicht. Zij voldoen
allemaal aan de wettelijke voorwaarde voor repressief toezicht, zoals ook bepaald door het College
van GS. In de bijlage 2 is een overzicht van de lastendruk voor burgers van de 18 Zuid-Limburgse
gemeenten opgenomen.
Besturen is inspelen op ontwikkelingen in de samenleving en is per definitie niet in beton gegoten.
Geconstateerd kan worden dat het woord ‘herindeling’ niet langer een taboe is, los van hoe daar
over gedacht wordt. De noodzaak tot samenwerking – op talloze terreinen in welke vorm dan ook –
is een unanieme wens van alle gemeenten.
In veel gesprekken is een aantal uitdagingen genoemd als het gaat om wat de Studiegroep Van Zwol
noemt ‘de uitvoering van collectieve voorzieningen’: de nieuwe Omgevingswet, de decentralisaties in
het sociale domein, de natuur-, water- en plattelandsopgaven, samenwerking in de dienstverlening
naar burgers en tussen ambtelijke organisaties zoals shared services, regionale uitvoeringsdiensten
en het arbeidsmarkt(participatie)beleid. Het is een zoektocht naar het gepaste schaalniveau waarbij
de optimale schaal eigenlijk niet op voorhand is aan te geven, maar in gesprekken, afwegingen en
vanuit een veelvoud van belangen en argumenten voortdurend gewikt en gewogen wordt. Dit is een
dynamisch en doorgaand proces dat soms in klein, soms groter schaalverband opgepakt wordt. Soms
met onderlinge prestatieafspraken en contracten, soms via intergemeentelijke regelingen en soms
via herindeling (zie ook bijlage 3).
Hieruit volgt een tweede thema dat gemeenten aandragen: de borging van de gemeentelijke regie en
de democratische legitimiteit in samenwerkingsvormen. De politieke verantwoording over de inzet
van overheidsgeld moet transparant zijn voor de gemeenteraad, maar zeker ook voor de inwoners.
Besluitvorming op afstand, de ruimte en de controle van het te geven mandaat evenals de mate van
lokale inkleuring, zijn belangrijke bestuurlijke opgaven van veel Colleges en Raden.
Een derde hoofdthema dat uit de gesprekken naar voren komt is de robuustheid van de ambtelijke
organisatie en de financiële weerbaarheid. Sommige gemeenten onderzoeken hoe richting toekomst
de kwaliteit van de dienstverlening op het gewenste peil kan worden gehouden. Ook daar zijn
verschillende varianten in de gesprekken naar voren gekomen waarmee blijkt wordt gegeven dat dit
serieuze aandacht heeft in de gemeentehuizen. Van gezamenlijk inkopen van diensten, tot onderling
uitleen van personeel via detachering, tot bestuurlijke en ambtelijke fusie-verkenningen.
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4. Beantwoording van de drie gestelde vragen
Zoals is terug te lezen in de gespreksverslagen (bijlage 6) is er een rijk palet aan ideeën en
opvattingen over de bestuurlijke ontwikkelingen in Zuid-Limburg. Tevens is er antwoord gegeven op
de vraag naar een eventueel regisserende rol van de Provincie en de betrokkenheid van burgers in
de ontwikkelingen. Hieronder een beschrijving van de antwoorden op de drie vragen.
Ad1. Hoe kijkt u aan tegen de huidige bestuurlijke ontwikkelingen in Zuid-Limburg?
De Colleges van B&W hebben duidelijke opvattingen. Daarbij zijn er gemeenten die aangeven dat zij
zelfstandig robuust genoeg zijn voor de toekomst en reeds veel samenwerkt met buurgemeenten of
in regionaal verband op basis van de inhoudelijke opgaven. Anderen stellen dat de samenwerking
intensiever zou kunnen richting de toekomst zoals een aantal gemeenten in de Westelijke Mijnstreek
en het Heuvelland verwoorden. Voor Nuth-Schinnen-Onderbanken is het besluit om te fuseren op
18 december 2015 (en voor Nuth op 31 mei 2016) genomen waarbij er per 1-1-2019 een nieuwe
gemeente ontstaat. In Landgraaf-Heerlen worden momenteel alle opties inclusief herindeling
gedegen onderzocht.
Vrijwel alle gemeenten geven aan dat samenwerking noodzakelijk is. Het gaat dan om de bundeling
van krachten om ambities te realiseren in de eigen gemeente maar ook in de regio. Soms geeft men
aan dat het gewenste kwaliteitsniveau van dienstverlening, de financieel sluitende
meerjarenbegroting en de ambtelijke capaciteit mede in het licht nieuwe taken, onder druk staan.
Gemeenten zoeken voor deze opgaven verschillende oplossingen binnen, maar ook buiten de eigen
organisatie. Diensten worden gezamenlijk ingekocht, onderling worden afspraken gemaakt over
specifieke taakverdelingen, personeelsuitwisselingen en centra van ‘shared services’. Diverse
gemeenschappelijke regelingen, samenwerkingsverbanden kunnen hieraan ten grondslag liggen,
maar soms is het ook elkaar gewoon helpen (als buurgemeente).
Aandachtspunt in deze vele varianten van samenwerking is de regie houden over politiekbestuurlijke sturing en verantwoording, evenals de inbreng van lokale prioriteiten en de
democratische legitimatie. Dat verschilt per onderwerp, maar met name op het terrein van de
jeugdzorg, sociale diensten en Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) is bij een aantal gemeenten
zorgen over de gekozen structuren en schaalniveaus.
Tegelijkertijd geven de Zuid-Limburgse centrumgemeenten aan zich verantwoordelijk te voelen voor
de ontwikkeling van regio en buurgemeenten wat ook via diverse samenwerkingsconstructies en
dienstverleningsconcepten concreet gestalte krijgt. Daarmee worden soms ook de grenzen van de
spankracht van de centrumgemeenten zelf op de proef gesteld.
Ad2. Hoe ziet u een mogelijke regisserende rol van de Provincie in dezen?
De meeste Colleges van B&W zien geen expliciete “van bovenaf gestuurde” regierol voor de
Provincie weggelegd, hooguit in het bieden van ondersteuning via de inbreng expertise en kennis.
Een enkele gemeente gaf aan dat de Provincie een rol zou kunnen hebben om gemeenten aan te
sporen en te prikkelen om na te denken over hun basistaken/kwaliteiten in het licht van toekomstige
ontwikkelingen.
Wel geeft een aantal gemeenten aan dat de samenwerking over de grens een thema is waar nog veel
te winnen is. Nauwer samen optrekken tussen gemeenten maar ook samen met de Provincie op dit
gebied is daarbij gewenst. Limburg, maar zeker ook Zuid-Limburg heeft baat bij een goed werkende
grensoverschrijdende agglomeratie. Diverse gemeenten hebben hier al eerste tot soms zeer
jarenlange intensieve contacten en vormen van grensoverschrijdende samenwerking. Het leren van
elkaars bestuursculturen, regelgeving en beleidsinvullingen over en weer biedt nieuwe kansen.
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Denken over bestuurskracht is ook letterlijk en figuurlijk over de grenzen heen denken en elkaar
inspireren. De gespreksronde is nu vooral binnen de grenzen van Zuid-Limburg gevoerd, maar juist
ook de blik naar buiten is eveneens een relevant thema voor de toekomst van het lokale openbaar
bestuur en daarmee ook voor het provinciaal bestuur.
De regievraag van de gemeenten Valkenburg a/d Geul en Meerssen zoals die in de gezamenlijke
verklaring is gesteld wordt door deze laatste gemeente gezien als het actief meedenken en
ondersteunen in het voornemen tot een verkenning. Daar waar reeds provinciale ondersteuning aan
de orde is (Nuth-Schinnen-Onderbanken en Landgraaf-Heerlen) geeft men aan content te zijn over
de geboden ondersteuning door de Provincie. De gemeenten Nuth-Schinnen-Onderbanken hebben
de verwachting geuit dat ook na het indienen van het herindelingsontwerp en de ontwikkelde
nieuwe visie er behoefte is aan verdere provinciale ondersteuning.
Ad3. Op welke manier wordt de burger in ontwikkelingen betrokken?
De betrokkenheid van de burger is daar waar er sprake is van een herindelingsproces actief aan de
orde via burgeravonden, informatiebijeenkomsten en informatiedeling via websites en lokale media.
In het geval van het brede onderzoek van Heerlen-Landgraaf wordt er een zeer gedegen aanpak
gevolgd met een grote enquête onder 15.000 inwoners en vele tientallen gesprekken in de wijken.
Een aantal Colleges van B&W vraagt zich af of de vraag voor of tegen herindeling eigenlijk leeft bij de
burger? Zij geven aan dat in veel gemeenten het geen issue is en was, ook tijdens de laatste
gemeenteraadsverkiezingen van 2014.
Daarnaast wordt de Gemeenteraad gezien als het belangrijkste vertegenwoordigend orgaan in de
gemeente en hebben Raden in een aantal gevallen uitgesproken standpunten ingenomen over de
regionale samenwerking en herindeling. Ook zijn er bij de totstandkoming van diverse gemeentelijke
visie-documenten interactieve sessies met burgers geweest. Tenslotte, daar waar het gaat om
interne bedrijfsvoering en regionale samenwerking wordt gesteld dat dit vooral een thema is van de
gemeentebesturen en niet direct van de burger.
Reacties op concept-standpunt “Besturen blijft vooruitzien”

Bijeenkomst met de colleges van B&W van de gemeenten in Zuid-Limburg op 26 september 2016
Alle colleges van B&W hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging en waren veelal met een ruime
vertegenwoordiging present. Tijdens de bijeenkomst heeft gedeputeerde Koopmans het conceptstandpunt van gedeputeerde staten toegelicht.De gedachtenwisseling verliep in een goede sfeer. Uit
de reacties kan worden opgemaakt dat het concept-standpunt een correcte weergave bevat van de
gevoerde gesprekken, dat de colleges van B&W het concept standpunt herkenbaar vinden en dat zij
zich kunnen vinden in de rode draad en de beschreven rol van de provincie. In de gedachtenwisseling
zijn de volgende thema’s benoemd:
- behoud van aansluiting van de stedelijke regio Zuid-Limburg in de nationale top;
- de rol van de centrumgemeenten en de grenzen aan de spankracht van centrumgemeenten in
hun dienstverlening aan omliggende gemeenten;
- Het belang van bestuurskracht en duurzame keuzes op het terrein bestuurlijke organisatie.
- Overwegingen en objectieve criteria in het nemen van stappen voor een adequate inrichting van
de bestuurlijke organisatie;
- Het beter benutten van het instrument samenwerking op de schaal van interlokaal tot
euregionaal, door onderlinge kennisdeling en uitwisseling van best practices;
- Het uitwisselen van kennis, kunde en capaciteit tussen gemeenten ter versterking van de
gemeentelijke organisaties.
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Schriftelijke reacties
Met het oog op een duurzame versterking van de bestuurskracht wordt door het College van B&W
van Sittard-Geleen gepleit voor het opstellen een strategische visie op de samenwerking in ZuidLimburg. B&W van Sittard-Geleen zijn van oordeel dat er zowel oog moet zijn voor breed
maatschappelijk draagvlak als voor een duurzame versterking van de bestuurskracht bij
veranderingen in de bestuurlijke organisatie.
Het College van B&W van Maastricht ondersteunt een onderzoek naar intensivering van
samenwerking tussen Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht en daarnaast de
intensivering van de samenwerking tussen de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en
Vaals met Maastricht als strategische partner. Met betrekking tot het onderzoek Meerssen,
Valkenburg aan de Geul en Maastricht is het college van B&W van Maastricht van oordeel dat daarbij
alle vormen volwaardige en gelijkwaardig worden onderzocht, zonder op voorhand scenario’s uit
sluiten, maar nadrukkelijk zonder vooraf al een voorkeur te hebben. De vraagstelling zoals
geformuleerd in “Besturen blijft vooruitzien” wordt daarbij onderschreven.
Het College van B&W van Meerssen ondersteunt als voorlopig standpunt het voorstel van de
Provincie om te starten met een SWOT analyse in afwachting van een nader standpunt van
Valkenburg aan de Geul. Tevens heeft het College van GS een brief van de Meerssense raadsfractie
BRUG-M ontvangen met een nadere toelichting over hun standpunt.
De gemeenteraad van Valkenburg a/d Geul geeft te willen streven naar een minder vrijblijvende
intensievere samenwerking in het gehele Heuvelland. Maastricht is daarbij een belangrijke
strategische partner, maar wordt niet gezien als potentiële fusiepartner. Verder is de Raad van
mening dat de Provincie een actievere en krachtigere regierol dient te spelen in bestuurlijke
ontwikkelingen van Zuid-Limburg. Het voorstel van de Provincie om als pre-informatiefase een SWOT
uit te voeren, zou wat de Raad betreft betrekking moeten hebben op het hele Heuvelland mede in
relatie tot de centrumfunctie van de gemeente Maastricht.
Het Partnerschap Sociaal Domein vraagt aan de Provincie waar nodig en mogelijk de intensivering
van de samenwerking tussen gemeenten en de bestuurlijke schaalvergroting te bevorderen in het
kader van een gezond en vitaal (Zuid) Limburg. Dit leidt in ogen van het Partnerschap tot minder
versnipperde regels, protocollen en procedures en tot robuustere gemeenten die de grote
uitdagingen in het sociaal domein krachtdadiger en professioneler kunnen aanpakken.
De brieven zijn integraal opgenomen in de bijlagen. Deze reacties zijn meegewogen in het definitieve
standpunt van de Provincie.
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5. Provinciaal standpunt: uitgangspunten en conclusies
Wij zien de hierboven geschetste ontwikkelingen in Zuid-Limburg als passend binnen de lijnen zoals
die in paragraaf 2 zijn geschetst van het provinciale coalitieakkoord en de diverse mededelingen
portefeuillehouder. Op basis van de gespreksronde zijn wij in die opvatting gesterkt. Gemeenten zijn
volop aan de slag met de blik naar voren. Wij hanteren daarom de volgende vijf uitgangspunten:
1. Fusies van gemeenten op vrijwillige basis dienen op initiatief van de gemeenten zelf plaats te
vinden. Tijdens de commissievergadering Financiën Bestuur en Economie van 14 oktober
jongstleden heeft statenlid Bus tijdens de rondvraag om een nadere toelichting gevraagd op
het Provinciale uitgangspunt dat initiatieven tot herindeling ‘van onderop’ dienen te komen.
De wijze van inrichting van het voorbereidings- en besluitvormingsproces tot fusie,
waaronder de wijze van betrokkenheid van inwoners, is binnen de wettelijke kaders de
verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur. In de bestuurlijke overlegronde is de wijze
van betrokkenheid van inwoners onzerzijds nadrukkelijk aan de orde gesteld De Provincie
neemt de verantwoordelijkheid van het lokaal openbaar bestuur niet over;
2. Voor de bestuurlijke organisatie zijn dan ook de opgaven en de slagkracht van partners
leidend en niet de structuren of administratieve gemeentelijke of regionale indelingen;
3. Een nieuw te vormen gemeente bepaalt zelf op welke wijze zij samenwerking met andere
partijen aangaat en op welke schaal dat gebeurt, voor zover dat niet wettelijk is vastgelegd;
4. Na de eerste besluitvorming door een betrokken gemeenteraad zien wij deze stap als een
onomkeerbaar proces tot de voorgenomen fusie;
5. De Provincie biedt alleen ondersteuning aan die gemeenten die een breed onderzoek willen
laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor toekomstige samenwerking waarbij ook gekeken
wordt naar de mogelijkheden van herindeling.
Vanuit deze uitgangspunten concluderen wij het volgende:
·

·

·

·
·

Regionale samenwerking in al haar facetten is een dynamisch en voortdurend proces wat het
afgelopen jaar in Zuid-Limburg in een stroomversnelling is gekomen en dat ongetwijfeld ook
een onderwerp zal zijn tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018;
Met het oog op de realisatie van opgaven en de slagkracht van partners juichen wij deze
ontwikkelingen en de bereidheid om werk te maken van actievere samenwerking in ZuidLimburg toe en hebben begrip voor de verschillende afwegingen die gemeenten daarin
maken. Wij beschouwen deze ontwikkelingen dan ook als een versterking van de
bestuurskracht in Limburg met het oog op ambities en opgaven waar we gezamenlijk voor
aan de lat staan;
Wij zien de beoogde fusie tussen Nuth-Schinnen-Onderbanken als een feit waarbij dit proces
ondeelbaar en onverdroten doorgang zal vinden en zullen in de eerste helft van 2017 snel tot
een advies aan de Minister van BZK komen;
Wij wachten de resultaten van het onderzoek Landgraaf-Heerlen in vertrouwen af;
Wij beschouwen de verklaring die de gemeenten Meerssen en Valkenburg a/d Geul op 4 juni
2016 hebben uitgebracht en de reactie van gemeente Maastricht als een belangrijke stap en
intentie om de samenwerking nader te verkennen en van een gedegen onderbouwing te
voorzien.
Wij stellen daarom voor om een pre-informatiefase in te bouwen die start met een analyse
van de sterkten/zwakten en kansen/bedreigingen (SWOT-analyse) vanuit de volgende
vraagstelling: op welke manier kan de samenwerking tussen de gemeenten Meerssen,
Valkenburg a/d Geul en Maastricht het beste worden vorm gegeven mede in het licht van de
opgaven van de stedelijke centrumfunctie én de opgaven van de omliggende landelijke
gemeenten. Voor het beantwoorden van deze vraag bieden wij onze ondersteuning aan.
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·
·
·
·

Op basis van de reacties van de drie gemeenten en hun verzoek om regie vanuit de Provincie
neemt het College van GS het initiatief om samen met de drie gemeenten een preinformatiefase te starten. Het gezamenlijk opstellen van een SWOT-analyse van de drie
gemeenten is daarbij een eerste stap, waarbij ook de opgaven van gehele Heuvelland
betrokken zullen worden. Wat betreft de vervolgstappen sluiten wij als Provincie op
voorhand geen samenwerkingsvarianten uit. Voor dit proces denken wij aan het aantrekken
van externe procesbegeleiding;
Wij zullen de samenwerking tussen de gemeenten Stein-Beek-Sittard-Geleen met
belangstelling volgen;
Wij zullen de samenwerking tussen de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en
Vaals met belangstelling volgen;
We zullen de samenwerking tussen de gemeenten Simpelveld en Voerendaal met
belangstelling volgen;
Wij zullen in lijn met het provinciaal coalitieakkoord en de daarin benoemde
grensoverschrijdende ambities, nauwer optrekken met die gemeenten die op dit terrein
reeds actief zijn of de samenwerking over de grens willen verkennen c.q. intensiveren.
Daartoe hebben wij de provinciale brandingorganisatie Connect Limburg gevraagd om met
een voorstel en aanpak te komen om hier gezamenlijk verder uitvoering aan te geven.

6. Lijnen voor de toekomst
Algemene ontwikkelingen
De 18 Zuid-Limburgse gemeenten tonen ambitie en werken waar nodig samen om deze ambitie vorm
te geven op de uitvoering van de collectieve beleidsvelden. Dit past ook binnen de visie voor de
toekomst van het openbaar bestuur zoals dit jaar door de Studiegroep Openbaar Bestuur is geschetst
in het rapport Maak verschil. Krachtig inspelen op regionaal-economische opgaven (maart 2016).
Ambities worden als leidend uitgangspunt genomen. De Studiegroep constateert dat gemeenten niet
voor blauwdruk-denken kiezen, maar pragmatisch inspelen op de maatschappelijke opgaven en
bestuurlijke maatwerk-afspraken maken in de regio. De regionaal-economische aanpak is een
samenspel van partners en met een variëteit aan opgaven die verschillen in schaalniveau. De aanpak
zoals die op Chemelot de afgelopen 10 jaar werd gevolgd oogst waardering van de Studiegroep en
wordt gezien als een ‘regionale engineering hotspot’5. Met andere woorden, schakelen op
wisselende schaalniveaus: op Limburgse schaal (Brightlands), op regionale schaal (arbeidsmarkt en
vestigingsklimaat) en op stadsregionale en lokale schaal (voorzieningen, maatwerk naar de
leefomgeving). Ondernemers, kennisinstellingen en overheden vullen elkaar krachtig aan.
Ook gemeenten en Provincie vullen elkaar hier aan, niet vanuit hiërarchie, maar vanuit toegevoegde
waarde en complementaire rollen. In onze visie op samenwerking geven wij ruim baan aan die
initiatieven van de Limburgse burger, de organisatie, de ondernemer, de gemeente en al
onze partners, die Limburg welvarender, socialer en duurzamer maken. Afspraken maken met al
onze partners en deze ook zorgvuldig vastleggen en nakomen is belangrijk om samenwerking met
zowel publieke (gemeenten) als private partijen zakelijk te verankeren. Er wordt zodoende gewerkt
vanuit een inhoudelijke publiek-private agenda waarmee slagkracht in de regio wordt georganiseerd.
Een ecosysteem voor succesvol ondernemen. De gemeenten in Zuid-Limburg laten zien samen
krachtig in te spelen op regionaal-economische, -ruimtelijke en -sociale opgaven, getuige ook de
dalende werkloosheidscijfers en de toenemende vacatures in Zuid-Limburg. Ook de laatste
prognoses in bevolkingsontwikkeling wijzen op een trendbreuk. Daarbij zijn de Zuid-Limburgse
gemeenten ook bereid voortdurend te reflecteren over de voortgang, effectiviteit en democratische
5

Studiegroep Openbaar Bestuur (2016). Maak verschil. Krachtig inspelen op regionaal-economische opgaven, 15 maart

2016, p.49.
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legitimiteit van de samenwerkingsverbanden zo blijkt uit de gespreksronde. De maatschappelijke
opgaven zullen ook in de toekomst veranderen en daarmee ook de organisatie van ons openbaar
bestuur. De positie van de Zuid-Limburgse centrumgemeenten behoeft daarbij bijzondere aandacht.
Met de toekomstige inhoudelijke opgaven op het gebied van het sociale domein, de regionale
arbeidsmarkt en de fysieke leefomgeving, zal ook de positie en druk op de rol van de
centrumgemeenten fors toenemen. Daarbij moeten ook de grenzen van span- en slagkracht wat de
steden kunnen betekenen voor haar buren goed in ogenschouw genomen worden. Dit ook mede in
het licht dat Zuid-Limburg een sterke verstedelijkingsgraad kent. Goede afspraken onderling evenals
afspraken over mandaat, democratische verantwoording en kosten/baten-afwegingen zullen daarbij
blijvende aandacht vergen.
Vervolg in Zuid-Limburg
De in paragraaf 1 geschetste bestuurlijke ontwikkelingen zullen zich verder ontwikkelen. Vanuit onze
focus op inhoudelijke ambities en onze rol in de aanpak daarvan ondersteunen we als Provincie waar
nodig en gewenst en juichen wij het denken en handelen in de regionale samenwerking in al haar
complexiteit en politiek-bestuurlijke afwegingen toe. De gespreksronde en de overlegtafel is
daarmee niet een eindpunt, maar is een momentopname in de bestuurlijke ontwikkelingen van ZuidLimburg. Wij zullen daarom ook jaarlijks de ontwikkelingen actualiseren
Wij zullen ook nadat het herindelingsontwerp en de nieuwe visie van de gemeenten Nuth-SchinnenOnderbanken gereed is, als College van GS het gesprek met hen aangaan over de vervolgfase de
eventuele ondersteuning die daarbij vanuit de Provincie gewenst is.
Voor eventuele nieuwe toekomstige ontwikkelingen geldt in ieder geval voor het onderdeel
herindeling dat het Ministerie van BZK een tijdpad hanteert waarbij gemeenten die per 1-1-2019
willen fuseren dit betekent dat het herindelingsadvies van de Provincie voor het zomerreces van
2017 ingediend moet zijn. Daarmee kunnen de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 uitgesteld
worden tot november 2018. Wanneer men een jaar later 1-1-2020 wil herindelen zullen de reguliere
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 gewoon doorgaan en zullen de herindelingsverkiezingen
anderhalf jaar later weer zijn november 2019.
Datum van
herindeling

Herindelingsverkiezingen

Eerstvolgende reguliere Zittingsduur eerste
verkiezingen
gemeenteraad nieuwe gemeente

1 januari 2017

November 2016

Maart 2022

5 jaar en 3 maanden

1 januari 2018

November 2017

Maart 2022

4 jaar en 3 maanden

1 januari 2019

November 2018

Maart 2022

3 jaar en 3 maanden

1 januari 2020

November 2019

Maart 20266

6 jaar en 3 maanden

1 januari 2021

November 2020

Maart 2026

5 jaar en 3 maanden

7

6

De regeling bevat één wijziging ten opzichte van de praktijk van voor 2014, namelijk wanneer een wijziging van de
gemeentelijke indeling halverwege de raadsperiode plaatsvindt (in het schema een herindeling per 1 januari 2020). Ook in
dat geval wordt de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezing overgeslagen. Het gevolg hiervan is dat bij een herindeling
halverwege de raadsperiode de zittingsduur van de eerste gemeenteraad van de nieuwe gemeente 6 jaar en 3 maanden is.
Het komt dus niet langer voor dat een heringedeelde gemeente geconfronteerd wordt met drie raadsverkiezingen in vier
jaar tijd
7

Idem.
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Ten slotte
De opgaven voor het lokaal bestuur anno 2016 zijn fors, maar – zo hebben wij kunnen constateren –
de ambitie en wil om nog beter en soms anders te besturen ook. Besturen was, is en blijft
vooruitzien.
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Bijlagen
Overzicht van alle bijlagen:
Bijlage 1.
Bijlage 2.
Bijlage 3.
Bijlage 4.
Bijlage 5.
Bijlage 6.
Bijlage 7.

Overzichtstabel kerncijfers van de 18 Zuid-Limburgse gemeenten
Overzicht lastendruk van alle 18 Zuid-Limburgse gemeenten
Kaartbeelden van de regionale samenwerkingsverbanden in Zuid-Limburg
Mededelingen portefeuillehouder aan PS van 9-9-2015, 18-4-2016 en 14-6-2016
Uitnodigingsbrief aan Colleges van B&W voor gespreksronde, brief van 17 juni 2016
Alle vastgestelde hoofdlijnverslagen van de bestuurlijke overlegronde
Brieven van de gemeenten Maastricht, Sittard-Geleen, Meerssen,
Valkenburg a/d Geul, Meerssense Fractie Brug-M, Partnerschap Sociaal Domein
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Bijlage 1
Kerncijfers van de 18 Zuid-Limburgse gemeenten
Gemeenten ZuidLimburg

Aantal inwoners Oppervlakte
(1-1-2016)
(km2, 2016)

Beek
Brunssum
Eijsden-Margraten
Gulpen-Wittem
Heerlen
Kerkrade
Landgraaf
Maastricht
Meerssen
Nuth
Onderbanken
Schinnen
Simpelveld
Sittard-Geleen
Stein
Vaals
Valkenburg a/d Geul
Voerendaal

16.068
28.448
25.123
14.508
87.406
46.023
37.465
122.533
19.040
15.425
7.869
12.960
10.741
93.555
25.064
9.632
16.518
12.482

21,03
17,34
78,41
73,36
45,53
22,15
24,67
60,13
27,70
33,13
21,24
24,12
16,03
80,58
22,80
23,90
36,92
31,52

Zuid-Limburg
Limburg
Nederland

600.860
1.116.260
16.979.120

660,56
2.209,50
41.543,02

Bevolkingsdichtheid Woningvoorraad Woningwaarde Werkloosheid Netto
(inw/km2, 2016)
(aantal, 2015)
(in €, 2015)
(%, 2015)
arbeidsparticipatie
(%, 2015)
764
7.416
€ 179.000
6,0
63,5
1.653
324
198
1.944
2.101
1.524
2.175
706
466
372
539
670
1.184
1.188
403
450
396

14.534
10.781
6.840
45.168
24.014
17.897
60.764
8.445
6.941
3.640
5.900
5.211
46.055
11.572
5.238
8.148
5.680

€ 129.000
€ 229.000
€ 198.000
€ 120.000
€ 123.000
€ 147.000
€ 174.000
€ 216.000
€ 194.000
€ 166.000
€ 186.000
€ 158.000
€ 153.000
€ 174.000
€ 141.000
€ 194.000
€ 202.000

7,2
5,2
5,9
8,7
8,0
7,2
7,3
5,9
5,4
5,7
5,7
6,1
6,5
5,7
8,3
6,7
5,9

61,6
65,9
62,1
58,1
58,4
61,4
58,7
64,1
64,5
62,2
63,4
62,9
61,4
62,8
54,2
62,2
63,3

Besteedbaar inkomen Lasten begroting
(huishoudens met
(in mln. €, 2016)
inkomen
€
35.700 €, 2014)
€ 41,3
€ 29.700
€ 101,2
€ 38.900
€ 75,0
€ 35.200
€ 32,2
€ 28.300
€ 395,9
€ 28.500
€ 174,5
€ 31.600
€ 112,1
€ 30.600
€ 540,8
€ 38.100
€ 42,1
€ 36.100
€ 39,3
€ 33.100
€ 22,1
€ 36.500
€ 28,2
€ 33.300
€ 24,8
€ 32.100
€ 292,1
€ 34.200
€ 103,9
€ 29.500
€ 29,4
€ 34.100
€ 25,7
€ 37.000
€ 27,3

924
520
504

294.245
523.368
7.587.964

€ 159.000
€ 175.000
€ 206.000

7,0
6,6
6,9

60,6
62,7
65,4

€ 31.800
€ 32.900
€ 34.800

Bronnen: o.a. CBS Statline, gemeentelijke begrotingen, Provincie LImburg

Totale lastendruk Ambtelijke
(€/huishouden,
fte´s
2016)
€ 693,83
90
€ 702,04
200
€ 849,97
145
€ 768,21
92
€ 721,72
850
€ 686,72
379
€ 747,27
243
€ 686,75
1283
€ 927,24
117
€ 780,54
78,36
€ 828,59
50,5
€ 783,27
75,8
€ 761,02
63,92
€ 701,90
590
€ 732,26
122,38
€ 740,44
74,6
€ 714,37
92
€ 822,23
62,07

€ 708,00
€ 723,00

Bijlage 2
Overzicht van de gemeentelijke lastendruk van de 18 Zuid-Limburgse gemeenten
Gemeente
gem. WOZ-waarde OZB-tarief OZB-aanslag Afvalheffing Rioolheffing Totaal lastendruk
Kerkrade
€ 119.710
0,2086%
€ 250
€ 222
€ 215
€ 687
Maastricht
€ 171.710
0,1350%
€ 232
€ 280
€ 178
€ 690
Beek
€ 180.622
0,1514%
€ 273
€ 200
€ 220
€ 694
Sittard-Geleen
€ 149.379
0,1824%
€ 272
€ 246
€ 183
€ 702
Brunssum
€ 127.392
0,1748%
€ 223
€ 224
€ 255
€ 702
Valkenburg a/d Geul
€ 195.807
0,1594%
€ 312
€ 148
€ 254
€ 714
Heerlen
€ 115.957
0,1965%
€ 228
€ 306
€ 188
€ 722
Stein
€ 173.936
0,1709%
€ 297
€ 231
€ 204
€ 732
Vaals
€ 140.604
0,1442%
€ 203
€ 299
€ 239
€ 740
Landgraaf
€ 148.267
0,1882%
€ 279
€ 230
€ 238
€ 747
Simpelveld
€ 157.269
0,2011%
€ 316
€ 185
€ 260
€ 761
Gulpen-Wittem
€ 199.521
0,1650%
€ 329
€ 207
€ 232
€ 768
Nuth
€ 197.623
0,1538%
€ 304
€ 191
€ 286
€ 781
Schinnen
€ 189.856
0,1609%
€ 305
€ 200
€ 278
€ 783
Voerendaal
€ 206.910
0,1625%
€ 336
€ 236
€ 250
€ 822
Onderbanken
€ 166.058
0,1857%
€ 308
€ 214
€ 307
€ 829
Eijsden-Margraten
€ 232.216
0,1492%
€ 346
€ 210
€ 294
€ 850
Meerssen
€ 218.264
0,1881%
€ 411
€ 183
€ 334
€ 927
Gemeenten zijn geplaatst in volgorde van totale lastendruk.

Bijlage 3
Selectie uit diverse kaartbeelden van regionale samenwerkingsverbanden in Zuid-Limburg
Sociaal domein
4

19

20

Omgeving

Veiligheid

21

Bijlage 4
Mededelingen portefeuillehouder bestuurlijke organisatie aan Provinciale Staten

22

23

24

25

26

27

Bijlage 5
Uitnodigingsbrief van portefeuillehouder bestuurlijke organisatie aan de Colleges van B&W van de
18 Zuid-Limburgse gemeenten, 17 juni 2016
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Bijlage 6
Verslagen op hoofdlijnen gespreksronde Bestuurlijke Organisatie juli – september 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

College van B&W gemeente Beek, 30 augustus 2016
College van B&W gemeente Brunssum, 13 september 2016
College van B&W gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Vaals, 15 september 2016
College van B&W gemeente Heerlen, 13 september 2016
College van B&W gemeente Kerkrade, 14 september 2016
College van B&W gemeente Landgraaf, 13 september 2016
College van B&W gemeente Maastricht, 24 augustus 2016
College van B&W gemeente Meerssen, 11 juli 2016
College van B&W gemeente Nuth, 12 juli 2016
College van B&W gemeenten Onderbanken, Nuth, Schinnen
College van B&W gemeente Simpelveld, 13 september 2016
College van B&W gemeente Sittard-Geleen, 24 augustus 2016
College van B&W gemeente Stein, 13 september 2016
College van B&W gemeente Valkenburg aan de Geul, 23 augustus 2016
College van B&W gemeente Voerendaal, 25 augustus 2016
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Hoofdlijnenverslag gesprek gedeputeerde Koopmans en College van B&W Beek
Aanwezig vanuit Beek:

Aanwezig vanuit Provincie:
Locatie:
Datum:

voltallig College van B&W; burgemeester Christine van BastenBoddin, wethouders Thijs van Es, Jean Wachelder, Hub
Schoenmakers, Hub Hodzelmans en gemeentesecretaris Ron de Louw
gedeputeerde Ger Koopmans met ambtelijke ondersteuning van
Remy Luyten en Hendrik Jan van Elmpt (verslag)
Gemeentehuis Beek
Dinsdag 30 augustus 2016 / 14:30 – 15:30

Welkom en nadere toelichting op het gesprek
Burgemeester Van Basten-Boddin heet gedeputeerde Koopmans en zijn medewerkers welkom. Het
voltallige College van B&W is vandaag aanwezig. De burgemeester geeft de heer Koopmans het
woord voor een toelichting op het gesprek.
Gedeputeerde Koopmans geeft aan dat er sinds vorig jaar in Zuid-Limburg diverse ontwikkelingen op
het gebied van bestuurlijke organisatie spelen. De gemeenten Onderbanken, Schinnen en Nuth
hebben de intentie uitgesproken om te fuseren per 1 januari 2019. In Heerlen-Landgraaf is een
besluit genomen om vier samenwerkingsvarianten uitvoerig te onderzoeken en ook de gemeenten
Meerssen en Valkenburg hebben een besluit genomen om samenwerkingsopties te verkennen.
Maastricht heeft daarbij aangegeven ook graag bij dat onderzoek betrokken te willen worden.
Het standpunt van de Provincie ten aanzien van bestuurlijke organisatie is verwoord in het
coalitieakkoord en een aantal mededelingen van de portefeuillehouder. In de kern komt dit neer op:
· fusies van gemeenten dienen op vrijwillige basis en op initiatief van de gemeenten plaats te
vinden;
· na besluitvorming door betrokken gemeenteraden (inzake een initiatief tot fusie) zien GS
deze stap als een onomkeerbaar proces tot de voorgenomen fusie;
· De Provincie is in dat geval bereid om ondersteuning te bieden (financieel, inhoudelijk,
procesmatig/bestuursrechtelijk);
Er is vanuit de Provincie een uitnodigingsbrief gestuurd om met de 18 Zuid-Limburgse gemeenten
het gesprek aan te gaan over een drietal vragen waarbij de laatste vraag vanuit de Statencommissie
is aangevuld:
1. Hoe kijkt u aan tegen de huidige bestuurlijke ontwikkelingen in Zuid-Limburg?
2. Hoe ziet u een mogelijk regisserende rol van de Provincie in dezen?
3. Op welke manier wordt de burger in ontwikkelingen betrokken?
Op 26 september wordt deze bestuurlijke gespreksronde afgesloten met een gezamenlijke
overlegtafel waar alle Colleges van B&W van de gemeenten in Zuid-Limburg aanschuiven. De
Provincie zal dan op basis van de gespreksronde ingaan op de gestelde drie vragen middels een
conceptaanpak-document. Deze conceptaanpak zal worden voorgelegd aan en besproken worden
met de Zuid-Limburgse gemeenten op 26 september. Op basis van die bijeenkomst zullen GS een
definitieve aanpak vaststellen en delen met Provinciale Staten en de Zuid-Limburgse gemeenten.
De burgemeester geeft aan de vragen zowel binnen het College van B&W als in een overleg met de
fractievoorzitters uitvoerig besproken te hebben. Daarover het volgende:
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Ad.1 Hoe kijkt het College van B&W aan tegen de bestuurlijke ontwikkelingen?
· De gemeente Beek is een bestuurskrachtige en rustige gemeente;
· Beek beschikt over een goede gezonde financiële positie waarmee ze in Nederland een top 10
positie inneemt;
· Beek participeert in diverse regionale samenwerkingsverbanden, waarbij de laatste maanden ook
nadrukkelijker is gekeken naar de agenda en programmering van het samenwerkingsinitiatief
Tripool Zuid-Limburg en naar een actievere bijdrage in deze;
· Voor het College van B&W is herindeling alleen aan de orde als het gaat om de vorming van één
Zuid-Limburgse gemeente, waarbij de centrumgemeenten een voortrekkersrol zouden moeten
vervullen;
· Het zwaartepunt van intergemeentelijke samenwerking en de versterking daarvan ligt binnen de
Westelijke Mijnstreek.
Ad.2 Hoe ziet u een mogelijk regisserende rol van de Provincie in dezen?
Ten aanzien van een mogelijk regierol van de Provincie ziet het College van B&W geen rol voor de
Provincie weggelegd. Wel als het gaat om vanuit de inhoud en concrete projecten zaken te
ondersteunen, faciliteren en stimuleren.
Ad.3 Op welke manier wordt de burger betrokken?
Over deze vraag is niet uitgebreid gesproken omdat herindeling geen thema is binnen de gemeente.
Afspraken
De hoofdlijnen van dit gesprek zullen vastgelegd worden in een hoofdlijnen-verslag dat ook
bestuurlijk (vertrouwelijk) wordt vastgesteld en op enig moment ook in onderling overleg openbaar
gemaakt zal worden.
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2. Bestuurlijke overlegronde Zuid-Limburg
Hoofdlijnenverslag gesprek gedeputeerde Koopmans en College van B&W Brunssum
Aanwezig vanuit Brunssum :
Aanwezig vanuit Provincie:
Locatie:
Datum:

College van B&W; burgemeester Winants, wethouders Offermans,
Gelissen, Janssen, De Rijck, Joosten, gemeentesecretaris Dielissen
gedeputeerde Ger Koopmans met ambtelijke ondersteuning van
Luyten en Timmermans(verslag)
Gemeentehuis Brunssum
Donderdag 13 september 2016 / 15.30 – 16:30

Nadere toelichting op het gesprek
Burgemeester Winants heet gedeputeerde Koopmans en de medewerkers Luyten en Timmermans
van harte welkom. Hij nodigt de heer Koopmans uit de aanleiding voor het gesprek toe te lichten.
Gedeputeerde Koopmans licht toe dat er vanuit de Provincie een uitnodigingsbrief gestuurd om met
de 18 Zuid-Limburgse gemeenten het gesprek aan te gaan over twee vragen:
1. Hoe kijkt u aan tegen de huidige bestuurlijke ontwikkelingen in Zuid-Limburg?
2. Hoe ziet u een mogelijk regisserende rol van de Provincie in dezen?
Vanuit de Statencommissie Financiën, Economie en Bestuur is daar nog een derde vraag aan
toegevoegd namelijk:
3. Op welke manier wordt de burger in ontwikkelingen betrokken?
In september wordt deze bestuurlijke gespreksronde afgesloten met een gezamenlijke overlegtafel
met alle Colleges van B&W van de gemeenten in Zuid-Limburg samen. Op basis van de
gespreksronde en de overlegtafel zal de Provincie bepalen welke rolinvulling het beste aansluit bij de
ontwikkelingen en behoeften van de gemeenten.
Ter verdere inleiding verwoordt Gedeputeerde Koopmans het standpunt van het College van GS
waarbij het uitgangspunt is dat het initiatief tot fusie bij gemeenten zelf ligt (van onderop), waarbij het
College van GS ook de mening is toegedaan dat een nieuw te vormen gemeente zelf bepaalt op
welke wijze zij samenwerking met andere partijen aangaat en op welke schaal dat gebeurt, voor zover
dat niet wettelijk is vastgelegd. Hij refereert daarbij aan de desbetreffende mededelingen
portefeuillehouder en het Coalitieakkoord. Hij voegt daaraan toe dat Gedeputeerde Staten er vanuit
gaan dat onomkeerbare besluiten worden uitgevoerd. De besluiten van de raden van Onderbanken,
Schinnen en Nuth over fusie worden als zodanig beschouwd. De provincie ondersteunt deze volledig
en staan voor de provincie niet ter discussie. Als een gemeente gedurende het proces op haar
schreden zou terugkeren, zal de provincie het initiatief naar zich toetrekken. Het bieden van
ondersteuning waar gewenst en gevraagd is onderdeel van het provinciaal beleid, mits de variant
fusie als één van de af te wegen varianten wordt meegenomen.
Ad.1 Hoe kijkt het College van B&W aan tegen de bestuurlijke ontwikkelingen?
· In 2015 is het traject met de gemeente Landgraaf om te komen tot een ambtelijke fusie
voortijdig beëindigd. In de periode daarvoor zijn er oriënterende gesprekken met de gemeente
Onderbanken over intensievere samenwerking. Dat heeft niet geleid tot nadere afspraken.
Na het niet doorgaan van de ambtelijke fusie heeft het gemeentebestuur een reorganisatie in
gang gezet en verder geïnvesteerd in samenwerking. Zo’n 45% van de begroting zit
opgesloten in uitgaven via samenwerkingsverbanden. Het gaat de gemeente Brunssum in
veel opzichten goed. Brunssum is een compacte gemeente met één kern, met een hechte
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gemeenschap en met goede voorzieningen en het beleid is op orde. De huidige omvang heeft
als groot voordeel dat men snel en slagvaardig kan opereren en dat de lijnen kort zijn.
De aanpak op het terrein van sociaal domein mag als goed voorbeeld dienen. De begroting is
op orde. Via de reorganisatie is bezuinigd in de ambtelijke organisatie. De begroting biedt
inmiddels weer enig perspectief daarin te investeren. Het beeld en de visie van het
gemeentebestuur is dat de gemeente Brunssum zeker op de korte en middellange termijn als
zelfstandige gemeente kan blijven functioneren. Vanuit die visie is ook geantwoord op de brief
van Heerlen en Landgraaf om mee te doen met het onderzoek naar de vier varianten.
De gemeenteraad van Brunssum houdt op korte termijn een raadsconferentie om zich te
oriënteren op de toekomst van de gemeente. Samenwerking is voor Brunssum van
strategisch belang. Brunssum is een loyale partner, maar kijkt zakelijk naar de plussen en
minnen en condities van samenwerking. De beheersbaarheid, de democratische controle en
invloed in samenwerking zijn voortdurende punten van aandacht. De samenwerking in
Parkstad en de onderlinge verhoudingen worden als positief beoordeeld en zijn nog steeds
groeiende. Ook IBA draagt daaraan bij. Parkstad mag daar trots op zijn en mag dat best meer
uitventen.
Eventuele opschaling van omliggende landelijke gemeenten zal de bestuurlijke verhoudingen
in de zin van meer gelijkwaardig en robuuster partnerschap in de regio ten goede komen.
Ad.2 Hoe ziet u een mogelijk regisserende rol van de Provincie in dezen?
Op dit moment heeft de gemeente Brunssum geen behoefte aan een regisserende rol van de
provincie.
Ad.3 Op welke manier wordt de burger betrokken?
De uitbouw van de samenwerking en de reorganisatie zijn geen onderwerpen die de burger
rechtstreeks aangaan. De burger wordt wel structureel betrokken bij concrete ontwikkelingen
in de gemeente.
Ad.4 Afspraken
· De hoofdlijnen van dit gesprek zullen vastgelegd worden in een hoofdlijnen-verslag.
· De provincie vervolgt de rondgang langs alle colleges van B&W in voorbereiding op de
conferentie op 26 september 2016.
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3. Hoofdlijnenverslag gesprek gedeputeerde Koopmans en College van B&W EijsdenMargraten, Gulpen-Wittem & Vaals
Aanwezig vanuit Eijsden-Margraten: burgemeester Dieudonne Akkermans, wethouders Jos Custers,
John Willems, Jo Bisscheroux, Armand Opreij, gemeentesecretaris Mathea Severeijns
Aanwezig vanuit Gulpen-Wittem:
burgemeester Hans Ubachs, wethouders Piet Franssen, Philip
Laheij, gemeentesecretaris Jos Kusters
Aanwezig vanuit Vaals:
burgemeester Reg van Loo, wethouders Jean Paul Kompier,
Paul de Graauw, Rainer Kersten, gemeentesecretaris John
Bertram
Aanwezig vanuit Provincie:
gedeputeerde Koopmans met ambtelijke ondersteuning van
Remy Luyten en Hendrik Jan van Elmpt (verslag)
Locatie:
Gouvernement
Datum:
Donderdag 14 september 2016 / 15:00 –16:30
Nadere toelichting op het gesprek
Gedeputeerde Koopmans heet iedereen welkom. Hij licht het provinciaal beleid (zie hieronder bij ad
1) en de uitnodigingsbrief toe. Er is vanuit de Provincie een uitnodigingsbrief gestuurd om met de 18
Zuid-Limburgse gemeenten het gesprek aan te gaan over twee vragen:
1. Hoe kijkt u aan tegen de huidige bestuurlijke ontwikkelingen in Zuid-Limburg?
2. Hoe ziet u een mogelijk regisserende rol van de Provincie in dezen?
Vanuit de Statencommissie Financiën, Economie en Bestuur is daar nog een derde vraag aan
toegevoegd namelijk:
3. Op welke manier wordt de burger in ontwikkelingen betrokken?
Aanleiding vormen de diverse ontwikkelingen op bestuurlijk vlak in Zuid Limburg, zoals de wens tot
samengaan van de gemeenten Onderbanken en Schinnen, waarbij Nuth wil aansluiten, het
onderzoek tot samengaan van de gemeenten Heerlen en Landgraaf en de gemeenten Valkenburg en
Meerssen. In alle gevallen wordt de Provincie gevraagd om de regie op het proces te voeren.
Derhalve wil de gedeputeerde vragen hoe elke gemeente in het dossier bestuurlijke samenwerking
staat en wat ze van de Provincie verwachten. Daarnaast wil hij weten hoe de Colleges hun inwoners
betrekken bij het ingenomen standpunt. Het gesprek met Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en
Vaals is het laatste gesprek van de gespreksronde.
Ad.1 Hoe kijkt het College van B&W aan tegen de bestuurlijke ontwikkelingen?
Burgemeester Van Loo licht toe waarom de 3 colleges gezamenlijk om tafel zitten. Er is een
gezamenlijke visie op samenwerking. De gemeenten voelen onderling een natuurlijke verbinding. Het
gebied heeft zijn eigen kenmerken en net als zijn inwoners eenzelfde DNA. De 3 gemeenten werken
volgens eenzelfde besturingsfilosofie, vooral gericht op de context, het specifieke van de situatie.
Opereren vanuit nabijheid bij die burger is daarbij van groot belang, waarbij de menselijke maat en
het lokale maatwerk centraal staan. Er is continue afstemming met de samenleving en de meest
cruciale zaken worden gezamenlijk met die samenleving opgepakt. Uit onderzoeken en enquêtes
onder de burgers blijkt dat de gemeenten de zaken goed uitvoeren. Er is bij de 3 gemeenten een
grote bereidheid tot samenwerking, zie Maastricht-Heuvelland. Op tactisch niveau werken de
gemeenten op diverse fronten samen, zoals bijvoorbeeld ook rondom de nieuwe Omgevingswet. De
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burgemeester wijst op het gezamenlijke bestuursconcept 2020 en een tweetal artikelen in Chapeau.
De 3 gemeenten maken structureel € 100.000 vrij in hun begroting voor het ondersteunen van de
onderlinge samenwerking. De directies zijn bezig met het onderzoeken van verdere
samenwerkingsmogelijkheden.
Burgemeester Akkermans richt zich op de rol van de Provincie. Hij geeft aan dat de 3 gemeenten niet
mee zullen doen aan het onderzoek door de gemeenten Valkenburg en Meerssen. Hij benadrukt de
kracht van het gebied van de 3, een gebied van bijna 50.000 inwoners, waarbij de positie tussen
Maastricht en Aken, de diverse grenzen en wisselwerking met het buitenland, de toeristische kracht,
de vele kernen en het cultureel erfgoed, het typerende Limburgse landschap het gebied speciaal
maken en het een gezamenlijke identiteit geven. Vooral ten aanzien van dat landschap ligt er voor de
3 een stevige gezamenlijke opgave. Maar ook in het vermarkten en aantrekkelijk houden van het
gebied ligt een opgave, net zoals in de demografische ontwikkeling. De 3 gemeenten willen een
robuust tussengebied vormen tussen Maastricht en Aken, zowel landelijk als ook wonen, waarbij de
euregionale ontwikkeling, samen met andere partners, zoals Maastricht, Aken, maar zeker ook de
Provincie centraal staan. Er lopen al diverse projecten in gezamenlijkheid van de 3. Daarnaast hebben
de 3 laten zien ook in grotere samenwerkingsverbanden mee te doen, zie de diverse GR'en. De 3
zullen fors investeren om de bestuurskracht verder te versterken.
Wethouder Franssen constateert dat het Rijk taken heeft overgedragen aan de Provincie met
betrekking tot Natuur en Landschap. Hij betoogt dat gemeenten een belangrijke rol kunnen vervullen
in de uitvoering. Hij benadrukt dan ook de zorg voor de kwaliteit van het landschap en de landbouw.
Een specifiek landschap, met veel raakvlakken maar ook diverse onderscheiden daarin. Vanuit de
gezamenlijke opgaven pakken de 3 gemeenten diverse projecten gezamenlijk op. Het project
Trambaan-Fietsbaan is een voorbeeld.
Wethouder Kompier wijst op de ervaringen met opschalingen en gemeentelijke herindelingen.
Onderzoeken wijzen uit dat het nauwelijks iets oplevert in financiële zin en voor de burger juist
alleen maar afstand oplevert en daarmee een verlies aan kwalitatieve dienstverlening. Er zijn betere
vormen om bestuurskracht te versterken. Slimme manieren van samenwerken. En vooral ook de
kansen benutten van samenwerking over de landsgrenzen. Vaals is daar jaren geleden mee gestart,
hij constateert dat de Provincie dat in het coalitie-akkoord ook heeft overgenomen. Er lopen goede
ontwikkelingen op dit gebied, zoals het onlangs geopende GIP+. De voorspelde forse krimp is niet
uitgekomen, met name omdat studenten over de grens komen. Ook aan de Belgische kant wordt
door Eijsden-Margraten actief gezocht naar de kansen. Wethouder Kompier onderstreept dat vanuit
deze 3 gemeenten vooral ook de politieke bestuurders veel waarde zien in deze samenwerking.
Wethouder Bisscheroux vindt geen aanleiding voor de vraag om herindeling. Die vraag is niet
relevant gezien de manier waarop de 3 gemeenten hun opgaven ten uitvoer brengen. Hij richt zich
op de decentralisatie-opgaven in het sociale domein. Veel wordt samen met centrumgemeente
Maastricht opgepakt. We merken momenteel wel nog de nadelige gevolgen (afstand tot de burger)
van de opschaling van de sociale diensten. Hij ziet ontwikkelingen in de uitvoering van de jeugdzorg
die ertoe leiden dat er steeds meer op Maastricht-Heuvelland niveau wordt teruggelegd. Binnen
deze regio ziet hij een ontwikkeling dat de Heuvelland-gemeenten steeds meer achter de gedachten
van Maastricht moeten aanlopen, zonder dat het Heuvelland voldoende gehoord wordt. De 3
onderzoeken nu hoe de backoffice sociaal domein steeds meer op elkaar kan worden afgestemd,
samen worden uitgevoerd, vanuit de gezamenlijke kracht.
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Gedeputeerde Koopmans duidt er op dat de Provincie vooral wil helpen bij het van elkaar leren van
over de grens werken. Hij stelt verder een aantal vragen waarbij de volgende hoofdlijnen naar voren
komen:
· Burgemeester Van Loo bestrijdt de mogelijke gedachte dat het gebied van de 3 gemeenten een
blinde vlek zou zijn. Er zit kracht genoeg in dit gebied.
· Burgemeester Akkermans kijkt naar de specifieke kenmerken van het gebied Oost-West, maar
ook naar de wisselwerking met het achterland, land van Herve, land van Luik etc. Het gaat ook
vooral om het volgen van het DNA van de inwoners, de onderlinge verbondenheid.
· De 3 portefeuillehouders Financiën geven aan dat de financiële posities goed zijn.
Gedeputeerde Koopmans geeft aan dat de grootste uitdaging de komende 10 jaren is volgens hem
niet op welke schaal we moeten opereren, maar vooral op welke manier we mensen gemobiliseerd
krijgen voor de arbeidsmarkt, die straks grote tekorten zal kennen.
Ad.2 Hoe ziet u een mogelijk regisserende rol van de Provincie in dezen?
Burgemeester Akkermans duidt nogmaals op hetgeen de 3 gemeenten nu op tafel leggen. Hij hecht
eraan dat er samen met de Provincie gewerkt wordt om de inhoudelijke opgaven van de drie
gemeenten verder uit te werken. Dus geen regierol als het gaat om sturing in de samenwerking, wel
als het gaat om inhoudelijk programma in co-creatie met de Provincie verder te ontwikkelen.
Ad.3 Op welke manier wordt de burger betrokken?
Is niet aan de orde, maar er is continue afstemming met de samenleving en de meest cruciale zaken
worden gezamenlijk met die samenleving opgepakt. Uit onderzoeken en enquêtes onder de burgers
blijkt dat de gemeenten de zaken goed uitvoeren.
Afspraken
De hoofdlijnen van dit gesprek zullen vastgelegd worden in een hoofdlijnen-verslag.
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Heuvelland-gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals

Proloog:
Al lange tijd ontstaan in Zuid Limburg initiatieven om gemeenten te laten samenwerken. Steeds is
het vertrekpunt dat men de karakteristieken van buurten, kernen en dorpen en gemeenten in hun
context wil vasthouden. Echter, initiatieven slaan steeds door naar fusievoorstellen of grootschalige
constructies, waarin én de karakteristieken én de context als vertrekpunt niet meer zijn terug te
vinden. Potentiële ontwikkeling van gemeenschappen en wat mensen in die gemeenschappen
belangrijk vinden, krijgen geen ruimte.
Tegelijkertijd is het feit dat die samenwerkingsinitiatieven ontstaan een teken dat bestuurders druk
voelen om iets te doen. Dat ‘iets’ wordt steeds uitgelegd als bevorderen van inkomen en
werkgelegenheid. Er is echter meer aan de hand dan het bevorderen van werkgelegenheid en
economische groei. Hoe we met elkaar omgaan, de zorgen over het klimaat, verlies van
biodiversiteit en de daaraan gekoppelde zorgen voor onze kinderen spelen steeds meer een rol.
·
Bron: Sezen Academy, professor Wim van Dinten, 2016

Het blijft blijkbaar een thema/doel op zich: bestuurlijke herindelingen. Het lijkt erop alsof we er alles aan
moeten doen om via discussies over structuren de verbinding met de burgers terug te krijgen. Een verbinding
die we naar het schijnt verloren zijn. Er wordt geschreven dat zelfs de inrichting van onze democratie
aanpassing behoeft. Diverse onderzoeken zijn inmiddels uitgevoerd naar vernieuwingen op dit gebied.
Opvallend is dat de uitkomsten van dergelijke onderzoeken alle aangeven dat de burger centraal zou moeten
staan en deze burgers ook het verschil per gemeente bepalen (ook wat betreft bestuursconcept).
Het lijkt er echter op dat we de burger niet meer weten te vinden, sterker nog geheel uit het oog verloren zijn.
En wij durven te stellen dat dit voor een belangrijk deel klopt. In de wereld van de globalisering is de aandacht
voor het specifieke van de (leef-)omgeving verloren gegaan. Mensen herkennen dat specifieke, hetgeen hun
eigen was (identiteit), niet meer als toevoeging aan de kwaliteit van leven. Dit leidt tot ‘harde’ reacties van
burgers. Zie de afbrokkeling van de ‘Europa-gedachte’, onder andere in beeld gebracht via de recente Brexit.
Bij elke nieuwe ontwikkeling en opgave komt de veronderstelling dat gemeenten het niet meer gebolwerkt
krijgen weer naar voren. Het lijkt wel of alle uitdagingen alleen maar via structuurdiscussie kunnen worden
aangepakt. Kommer en kwel als er weer nieuwe taken naar gemeenten verschuiven. De uitdaging en vooral de
kansen om vanuit de nabijheid tot de inwoners slagen te slaan lijken niet belangrijk.
Redeneren vanuit grootschaligheid en harmonisatie is wat ons betreft een gepasseerd station. De aandacht
voor het specifieke gaat verloren, de verbinding met mensen raken we kwijt, waardoor mensen afhaken.
Zie de recente publicaties over het conceptrapport Herijkt Realisatieplan Nationale Politie. Nationalisering
heeft ertoe geleid dat de politie volledig los komt te staan van de omgeving waarin het werk wordt gedaan. De
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verbinding met mensen is verloren. De reorganisatie leidt tot veel hogere kosten en onnodige administratieve
rompslomp, de bedrijfsvoering is niet op orde, er heerst veel onvrede onder het personeel en bij burgers.
Er wordt inmiddels overwogen om een deel van de verantwoordelijkheden vanuit de korpsleiding in Den Haag
weer terug te leggen bij de burgemeesters, die veel dichter bij de mensen in de wijk staan.
Mensen zijn niet per definitie tegen schaalvergrotingen en harmonisatie, als je de meerwaarde ervan maar
kunt aantonen. Die meerwaarde moet bijdragen aan de kwaliteit van leven. Voor ons als overheid, als drager
van de democratie, is het van groot belang dat we de verbinding met onze mensen behouden. Als we de
verbinding, en daarmee ook het vertrouwen, verliezen zijn we onze mensen voorgoed kwijt.
Derhalve zullen de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals er altijd voor blijven kiezen om het
gewicht van het lokale, specifieke centraal te blijven stellen, zolang de gemeenten van daaruit meerwaarde
aan de kwaliteit van leven van haar inwoners kunnen geven.
De gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals geloven in zichzelf, in hun bestuurskracht en hun
lokale aanpak, in hun euregionale positie en rol als verbindende schakel, in de kansen voor de eigen inwoners
en de euregio, tegen de achtergrond van een nog steeds stevige financiële positie. De gemeenten EijsdenMargraten, Gulpen-Wittem en Vaals geloven ook in de kracht van samenwerking. In deze notitie geven de
gemeenten inzicht in hun bestuursconcept 2020, een concept waarmee ze klaar zijn voor de toekomst,
waarmee de gemeenten aangeven al met deze toekomst bezig te zijn.

1. Provincie
Naar aanleiding van recente ontwikkelingen in de regio Zuid-Limburg op het terrein van de bestuurlijke
organisatie, ontvingen wij een uitnodiging om met de Provincie is gesprek te gaan. De Provincie wil ons
informeren over de wijze waarop zij op deze ontwikkelingen zal inspelen alsmede vernemen op welke wijze de
Provincie de gemeenten kan ondersteunen bij bestuurlijke organisatie kan bieden.
Uitgangspunt voor de Provincie vormt het Provinciaal Akkoord 2015-2019. ‘Het college van GS heeft als lijn dat
fusies van gemeenten op vrijwillige basis en op initiatief van de gemeenten zelf dienen plaats te vinden. Het is
van belang om iedereen mee te nemen en ervoor te zorgen dat er meer ruimte vrijkomt, zodat burgers en
gemeenschappen initiatieven kunnen ontplooien en hun gemeenten bestuurskracht ontwikkelen’.
Onder het motto ‘In Limburg bereiken we meer’ werken de provinciale coalitie-partijen voortdurend aan goede
verhoudingen met de andere overheden en zoeken ze naar kansen uit nieuwe initiatieven. Zeker wanneer deze
initiatieven voortkomen uit gemeenschappelijke waarden en dicht bij mensen gerealiseerd worden. De
Provincie zoekt, vanuit een dienstbare opstelling, bij maatschappelijke opgaven de samenwerking met
bestuurskrachtige gemeenten. Voor de bestuurlijke organisatie zijn de opgaven en de slagkracht van partners
leidend en niet de structuren of administratieve gemeentelijke of regionale indelingen.
Deze woorden, die als uitgangspunten gelden in het coalitie-akkoord, passen volledig bij de wijze waarop de
gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals naar het onderwerp ‘samenwerking/bestuurlijke
organisatie’ wensen te kijken: vanuit de inhoud, de meerwaarde van de verbinding met de burgers en de
bijdrage van het specifieke aan de kwaliteit van leven en niet vanuit structuren, schaalgrootte dan wel
harmonisatie. We staan als gemeenten hiermee dicht bij het leven, werken vanuit hetgeen de bedoeling is,
bezien van uit de inwoners. Vanuit die insteek gaan we graag (voortdurend) het gesprek en de verdere
samenwerking met de Provincie aan, om te bezien hoe we elkaar daarin kunnen versterken.

2. Bestuurskracht
De gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals zijn zich goed bewust van de ingrijpende
ontwikkelingen en opgaven die de laatste jaren op gemeenten af zijn gekomen en ook in de toekomst nog
verder zullen toenemen. De gemeenten hebben hier tijdig, zelfbewust en proactief op geanticipeerd vanuit
eigen kracht en waar nodig in samenwerking met andere partners (zoals de subregio Maastricht-Heuvelland
wat betreft de decentralisatie-opgaven sociaal domein). De gemeenten gaan deze uitdagingen altijd aan vanuit
de kansen die de gemeenten daarmee krijgen om als ‘dichtstbijzijnde’ overheid het meest voor haar inwoners
te kunnen betekenen, maar ook vanuit het bewustzijn dat andere ambities en opgaven hierdoor niet onder
druk moeten komen. Daarbij kijken de gemeenten voortdurend naar de omgeving, waarin samen met de
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gemeenschap en medeoverheden dergelijke maatschappelijke opgaven, wettelijke taken en eigen ambities
waargemaakt worden.
Kortom: het hebben van voldoende bestuurskracht, ook bij ingrijpende ontwikkelingen, staat voor de
gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals hoog in het vaandel. Maar daarbij geldt wel dat die
bestuurskracht moet rekenen op voldoende externe legitimatie. De vraag wat onze inwoners, bedrijven en
instellingen belangrijk vinden en het oordeel van hen hoe de gemeente haar besturingsfilosofie op hen richt is
maatgevend.
De gemeenten ‘scoorden’ goed in de meest recente bestuurskrachtmeting, uitgevoerd in opdracht van de
Provincie Limburg. Zowel op strategisch, tactisch als ook operationeel niveau zijn de zaken goed op orde. Ook
de rol als dienstverlener krijgt veel lof. Er liggen duidelijke strategische visies, die doorvertaald zijn naar
concrete uitvoeringsplannen, waaraan voldoende geld en capaciteit is gekoppeld. Maar zeer belangrijk in de
score vormt het oordeel van het maatschappelijk middenveld, dat zeer te spreken is over de wijze waarop de
gemeenten hun besturingsfilosofie tot uitdrukking brengen.
Niet alleen de lopende plannen zijn voorzien van voldoende financiële middelen, maar ook de structurele
financiële posities zijn goed. Gekoppeld aan de financieel-economische crisis hebben gemeenten een aantal
jaar achtereen te maken gehad met zware kortingen op het gemeentefonds. De afgelopen jaren zijn enkele
forse ombuigingen en bezuinigingen in beleid doorgevoerd, waarmee de gemeentefinanciën structureel op
orde zijn.
Voldoende bestuurskracht, die mag rekenen op een ruime externe legitimatie, en tevens een positief oordeel
over de structurele financiële positie, zijn voor de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals
aanleiding om te blijven geloven in de eigen kracht en de meerwaarde voor de kwaliteit van leven voor hun
eigen inwoners. Vandaar het standpunt dat voor deze gemeenten een herindeling niet aan de orde is.

3. Bestuursconcept 2020
a.

Strategisch niveau

Op strategisch niveau koersen we vooral op het versterken van (de kansen van) (eu-)regionaal denken en
handelen. Er liggen kansen in de (eu-)regio, kansen voor onze inwoners en het nageslacht. Kansen op het
gebied van veiligheid, gezondheid, bereikbaarheid, economie en werkgelegenheid, onderwijs etc. Dergelijke
opgaven liggen wat ons betreft minimaal op de schaal van Zuid-Limburg. In dat perspectief is centrumstad
Maastricht onze strategische partner, welke onze belangen op dit terrein behartigt, zowel binnen de regio ook
daarbuiten (onder andere in Den Haag). Onze strategische vraagstukken sluiten aan bij de speerpunten uit de
strategische agenda van de stad vanuit de opvatting dat platteland niet zonder stad kan, maar het omgekeerde
eveneens geldt. Deze samenwerking is vastgelegd in een bestuurlijk convenant Maastricht-Heuvelland.
Deze samenwerking op strategisch vlak heeft inmiddels duidelijk zijn meerwaarde getoond. De gezamenlijke
aanpak van de decentralisatie-opgaven gaf de subregio Maastricht-Heuvelland zodanig kracht om tijdig gereed
te zijn voor de nieuwe, grootschalige uitdagingen. De gezamenlijke projectaanpak heeft vervolgens structurele
inbedding gekregen in een gezamenlijke Toekomstagenda Sociaal Domein, waarin de beleidsuitgangspunten
zijn bepaald, met inachtneming van de lokale visie en ruimte voor het specifieke. In gezamenlijkheid is ook
uitvoering gegeven aan de versterking van de Participatie-wet. Inmiddels is sinds 2016 een regionale sociale
dienst actief. In het proces van de Regionale Woonvisie zijn vanuit de subregio gezamenlijk specifieke punten
ingebracht. Kortom: op strategisch niveau wordt veelvuldig de centrumstad als partner gevonden. Er is wel nog
werk te doen. Dat ligt vooral in een versterking van het platteland in relatie tot de stad.
Ook op internationaal gebied, grensoverstijgend, kan de stad Maastricht aan de westzijde (NederlandsBelgische) kant veel voor ons betekenen. Diverse vraagstukken op dit gebied moeten verder verdiept worden.
De ondersteuning van grensgangers maar ook bijvoorbeeld de ontwikkeling van het onderwijs in de buurtalen
zijn daar voorbeelden van.
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Aan de oostzijde ervaren we heel veel wisselwerking met het gebied in en rondom Aken. Een gebied waar nog
steeds sprake is van een grote groei, een groei waarvan niet alleen de gemeenten Vaals, Gulpen-Wittem en
Eijsden-Margraten maar de hele regio kan profiteren.
Zoals de Provincie in haar coalitie-akkoord ook aangeeft ligt er echter een grote noodzaak om de kracht van het
grensoverstijgend denken en handelen expliciet waar te maken. Vaals vormt voor een deel de tussenschakel
tussen Parkstad en Aken. Vaals participeert in het samenwerkingsverband Charlemagne AG, dat gericht is op
een versterking van deze euregio. In dat perspectief liggen er kansen als het gaat om werkgelegenheid over de
grens, het aantrekken van jongeren (studenten) uit de regio Aken, het helpen bij de huisvestingsopgaven van
Aken. Maar we ervaren ook de hindernissen vanwege de grenzen, zowel in fysieke zin maar vooral ook wet- en
regelgeving. Dergelijke strategische opgaven vragen om samenwerking met een strategische partner. Het
partnerschap met Aken heeft voor Vaals inmiddels duidelijke vormen. Maar er vormt zich ook een strategisch
partnerschap aan Nederlandse zijde, met de gemeente Kerkrade. Ook hier is een afstemming tussen
stad/centrum Kerkrade en platteland en de daartussen gelegen grensgemeente Simpelveld belangrijk.
b. Tactisch niveau
Het tactisch niveau is vanuit het perspectief van de burger gezien het meest relevante. Van hieruit ervaart de
burger dagelijks de kwaliteit van leven, het gewicht van het specifieke, de aansluiting bij zijn eigen omgeving
en zijn eigen identiteit, de aspecten waarom hij of zij juist in dit gebied wil leven. Op dit niveau is het de burger
die het verschil per gemeente bepaalt. Het houden van verbinding met de burger is juist op dit terrein heel
belangrijk.
Vanuit die invalshoek ligt voor ons de kracht in een nauwe samenwerking tussen de gemeenten EijsdenMargraten, Gulpen-Wittem en Vaals. Deze drie gemeenten vormen één gebied (de kern van het Heuvelland)
met eigen, specifieke kenmerken. Het Heuvelland is een sterke gedeelde identiteitsdrager. Hier staan
landschappelijke en cultuurhistorische natuur en structuur, fijnmazigheid en kleinschaligheid in kernen en
voorzieningen, verenigingen, cultuurhistorie, tradities en directe sociale contacten centraal. Deze kenmerken
bepalen in dit gebied de kwaliteit van leven. Inwoners en gemeenschappen (en daarmee ook de gemeenten)
voelen zich op een natuurlijke manier verbonden aan elkaar en het gebied.
Hoewel de 3 gemeenten qua structuur en karakter verschillen is er op vele fronten ook gelijkenis. Reden ook
waarom juist deze 3 gemeenten samen binnenkort de statuur ‘Cittaslow-gemeenten kern Heuvelland’ willen
bereiken. Met dit predikaat wordt nogmaals de kwaliteit van leven in dit gebied onderstreept.
De hiervoren genoemde verbondenheid is niet alleen emotioneel maar vooral ook functioneel. De 3
gemeenten hebben eenzelfde visie en aanpak als het gaat om de vraagstukken op het gebied van het sociaal
domein, landschap, natuur, buitengebied en ook de in ontwikkeling zijnde nieuwe omgevingswet. Het
fundament voor het gemeentelijk handelen is de contextgerichte maatwerk-aanpak. De 3 gemeenten hebben
de zorg voor een kwalitatief goede samenleving alsmede het faciliteren van haar inwoners om daarbinnen zo
zelfredzaam mogelijk te kunnen participeren als doel. Vanuit de contextgerichte aanpak past het om bij een
(hulp-)vraag vanuit de samenleving de directe omgeving te kunnen activeren, snel te handelen. Dit kan alleen
maar vanuit een goede verbinding met de inwoners.
Een contextgerichte aanpak gaat verder dan alleen maar te kijken naar de wettelijke kaders. Om het juiste
beeld te krijgen en dus de meest passende interventie te kunnen plegen, is het nodig om over grenzen heen te
kijken. Een denken, dat in de nieuwe omgevingswet nadrukkelijk ruimte zal krijgen, sterker nog gevraagd zal
zijn.
De samenwerking effectueert zich momenteel concreet in het sociaal domein, waar de gemeenten onderling
gebruik maken van elkaars capaciteit rondom de ‘toegang tot voorzieningen’, waar de administratief
ondersteunend processen op korte termijn worden samengebracht in een gezamenlijk softwarepakket, etc.
De samenwerking effectueert zich in een gezamenlijke afstemming en voorbereiding rondom de diverse
thema’s inzake het POL, wat betreft wonen, landschapsontwikkeling, buitengebied, cultuurhistorisch erfgoed,
vrijetijds-economie. Ambtelijke afstemming leidt tot een gezamenlijk gedragen bestuurlijk standpunt, met
overigens ruimte voor de specifieke aandachtspunten voor de individuele gemeente, zoals het thema
studenten voor Vaals.
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De samenwerking effectueert zich in een nadere afstemming van capaciteit en taken van de
buitendienst/beheer openbare ruimte, gezamenlijk beleid ten aanzien van onkruidbestrijding, inzet van
externe partijen etc.
De samenwerking effectueert zich in een gezamenlijke aanpak en afstemming van capaciteit op het gebied van
vergunningverlening, handhaving en toezicht.
Allemaal tactische taakvelden, waarbij de nadruk ligt op het hanteren van de specifieke, bij het gebied
passende aanpak alsmede het versterken van de bestuurskracht op deze onderdelen.
Samenwerkingspartners die bij elkaar passen, gezien vanuit de inwoners en hun oriëntatie en identiteit.
Samenwerkingspartners met eenzelfde visie en aanpak, waarbij voldoende bestuurlijk vertrouwen over en
weer aanwezig is. Een samenwerking die vanuit deze insteek reeds gestart is en in de komende tijd gaat
uitmonden in een op elkaar afgestemde aanpak van de genoemde taakvelden. En daarbij kan onze
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor effectiviteit en efficiency worden gecombineerd.
c.

Operationeel niveau

In het ‘bedrijfsvoeringsconcept’ (onderdeel 3 van deze notitie) is reeds onderscheid gemaakt in
contextgedreven en systeemgedreven taken. Met name de systeemgedreven taken staan minder open voor
specifieke eigenschappen. Deze taken verliezen minder in kracht als de verbinding met de burger minder zou
worden, met name de bedrijfsvoeringstaken. Het zijn dan ook juist deze taken die relevant zijn voor een
uitvoering op grotere schaal.
Uitgangspunt bij deze taken is het versterken van kwaliteit en efficiency. In eerste aanleg wordt gekeken naar
de mogelijkheden die er binnen de 3 gemeenten aanwezig zijn om krachten te bundelen. Waar dat niet tot het
gewenste kwaliteitsniveau dan wel efficiencyresultaat leidt, wordt opgeschaald naar een samenwerking met
Kerkrade dan wel met Maastricht (rechtstreeks of via het Shared Service Center Zuid-Limburg).
d. Samenvatting bestuursconcept 2020 gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals
De gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals zijn bezig met een versterking van de onderlinge
samenwerking. Een samenwerking, die primair wordt ingegeven door pragmatische en niet door politiekbestuurlijke motieven.
De gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals willen als gemeente, als onderdeel van de
gemeenschap, bijdragen aan een kwalitatief goede samenleving, waarbij ze hun inwoners waar nodig
faciliteren om daarbinnen zo zelfredzaam mogelijk te kunnen opereren. De kwaliteit van leven voor de
inwoners staat voorop, waarbij de gemeenten gewicht wil geven aan het specifieke, dat voor de inwoners van
meerwaarde is voor die kwaliteit. De gemeenten kunnen dit alleen bereiken door in goede verbinding te staan
met de inwoners. Op die aspecten past dan ook een contextgerichte benadering van vraagstukken, waarbij de
oplossingen gevonden worden in het specifieke karakter, dus maatwerk.
We beseffen terdege dat het de burger is die het verschil per gemeente bepaald. Als de gemeenten dat verschil
(op onderdelen) niet meer kunnen maken, hebben de gemeenten (op die onderdelen) geen recht van bestaan
meer. Omdat we ervan overtuigd zijn dat we nog steeds het voor onze inwoners passende verschil maken, is
herindeling voor de 3 gemeenten geen enkele optie. Wel samenwerking, maar dan alleen als middel om ons
doel te bereiken. Een samenwerking die vanuit de context van onze inwoners wordt gestuurd en bepaald.
Die context bepaalt dat een samenwerking op tactisch niveau hoort bij het gebied met veel dezelfde en toch
ook specifiek zijnde kenmerken. Het gebied dat gekarakteriseerd wordt door kleinschaligheid in kernen en
voorzieningen, verenigingen, cultuurhistorie, tradities en directe sociale contacten, natuur en landschap
centraal. De kern van het Heuvelland, de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals. Een
samenwerking die passend is, qua oriëntatie van de inwoners van het gebied. Maar ook qua bestuurlijke visie
en onderling vertrouwen.
De diensten, welke bepaald worden vanuit de context, te weten de individuele diensten en de diensten voor
leefbaarheid, behoeven een aanpak vanuit deze samenwerking, waarin ruimte is voor lokale invulling.
Genoemd zijn onder andere sociaal domein, wonen, landschap, natuur, buitengebied en ook de in ontwikkeling
zijnde nieuwe omgevingswet.
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De strategische ontwikkelingen, onder andere op het gebied van veiligheid, gezondheid, bereikbaarheid,
economie en werkgelegenheid, onderwijs etc. behoeven een bredere regionale aanpak. Diverse van deze
thema’s zijn grensoverschrijdend. Gelet op de grenzen van onze regio zijn voor ons de gemeente Maastricht
en de gemeente Kerkrade hierbij strategische partners.
De operationele taken, zeker die taken die vanuit een systeem worden gedomineerd, vragen om kwaliteit en
efficiency. Op het moment dat de 3 gemeenten individueel dan wel gezamenlijk die onvoldoende kunnen
leveren, zoeken we opschaling via de strategische partners.
Daarbij rekenen we op steun vanuit de Provincie, die via haar coalitie-akkoord ook inzet op de lijn dat het
thema ‘samenwerking/bestuurlijke organisatie’ moet worden ingevlogen vanuit de inhoud, de meerwaarde
van de verbinding met de burgers en de bijdrage van het specifieke aan de kwaliteit van leven en niet vanuit
structuren, schaalgrootte dan wel harmonisatie.

Gezien de reeds lopende, pragmatisch ingestoken samenwerking wensen de gemeenten Eijsden-Margraten,
Gulpen-Wittem en Vaals het gesprek en de coöperatie met de Provincie gezamenlijk aan te gaan.
We vragen de Provincie om geen discussies aan te wakkeren dan wel te voeren over schaalvergrotingen of het
vergroten van regio’s. Dergelijke structuuroverwegingen zorgen ervoor dat verbindingen met inwoners
verloren gaan en de aandacht voor het specifieke volledig naar de achtergrond verdwijnt.
We vragen van de Provincie om die gedachtenlijn gezamenlijk met ons uit te dragen bij discussies rondom dit
thema. Daarnaast hebben we de Provincie nodig om op regionaal en euregionaal niveau de juiste verbindingen
te leggen tussen strategische ontwikkelingen. De Provincie dient ons inziens te waken voor een algemene
discussie over schaalvergroting en opschaling, maar juist de verbindingen te leggen tussen de diverse
samenwerkingsbewegingen in de regio. Ook richting Den Haag. Wij achten het van belang dat de Provincie ons
verder desgevraagd ondersteunt met deskundigheid, middelen en mankracht als het gaat om inbedding van
nieuwe ontwikkelingen.
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Epiloog:
De gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals verheugen zich op een goede
discussie omtrent het thema regionale bestuurlijke organisatie. Samen met de Provincie willen we
het thema samenwerken steeds aanvliegen vanuit de inhoud, met een duidelijke meerwaarde
vanuit de verbindingen met onze burgers en een grote bijdrage van het specifieke aan de kwaliteit
van leven als absolute voorwaarden.
Geen schaalvergrotingen of herindelingen enkel vanwege structuur of efficiency. Dat herindeling
geen grootschalige besparingen oplevert blijkt onder meer uit het COELO-rapport gemeentelijke
herindelingen uit 2014. Conclusie van het rapport is dat herindeling om financiële redenen zinloos
is. De uitgaven dalen niet, zelfs niet bij de kleinste gemeenten. Ook bij het samengaan van
gemeenten die meer op elkaar lijken gaan de uitgaven niet omlaag. Maar nog belangrijker: de
gemeentelijke voorzieningen worden er niet beter van. Gemeenten worden door herindeling niet
aantrekkelijker om in te wonen.
·
Bron: Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden, rapport Gemeentelijke
herindeling, 2014
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4. Hoofdlijnenverslag gesprek gedeputeerde Koopmans en College van B&W Heerlen
Aanwezig vanuit Heerlen:
Aanwezig vanuit Provincie:
Locatie:
Datum:

College van B&W: Burgemeester Krewinkel, wethouder Van Zutphen
met ambtelijke ondersteuning van de heer Huurdeman
gedeputeerde Ger Koopmans met ambtelijke ondersteuning van
Luyten en Timmermans (verslag)
Gemeentehuis Heerlen
Donderdag 8 september 2016 / 09:00 – 10:00

Nadere toelichting op het gesprek
Burgemeester heet de heer Koopmans en de heren Luyten en Timmermans welkom.
Gedeputeerde Koopmans licht het provinciaal beleid (zie hieronder bij ad 1) en de uitnodigingsbrief
toe. Er is vanuit de Provincie een uitnodigingsbrief gestuurd om met de 18 Zuid-Limburgse
gemeenten het gesprek aan te gaan over twee vragen:
1. Hoe kijkt u aan tegen de huidige bestuurlijke ontwikkelingen in Zuid-Limburg?
2. Hoe ziet u een mogelijk regisserende rol van de Provincie in dezen?
Vanuit de Statencommissie Financiën, Economie en Bestuur is daar nog een derde vraag aan
toegevoegd namelijk:
3. Op welke manier wordt de burger in ontwikkelingen betrokken?
Ad.1 Hoe kijkt het College van B&W aan tegen de bestuurlijke ontwikkelingen?
· De heer Koopmans licht toe dat deze bestuurlijke gespreksronde in september wordt afgesloten
met een gezamenlijke overlegtafel met alle Colleges van B&W van de gemeenten in ZuidLimburg samen. Op basis van de gespreksronde en de overlegtafel zal de Provincie bepalen
welke rolinvulling het beste aansluit bij de ontwikkelingen en behoeften van de gemeenten.
· Ter verdere inleiding verwoordt Gedeputeerde Koopmans het standpunt van het College van GS
waarbij het uitgangspunt is dat het initiatief tot fusie bij gemeenten zelf ligt (van onderop),
waarbij het College van GS ook de mening is toegedaan dat een nieuw te vormen gemeente zelf
bepaalt op welke wijze zij samenwerking met andere partijen aangaat en op welke schaal dat
gebeurt, voor zover dat niet wettelijk is vastgelegd. Hij refereert daarbij aan de desbetreffende
mededelingen portefeuillehouder en het Coalitieakkoord. Hij voegt daaraan toe dat
Gedeputeerde Staten er vanuit gaan dat onomkeerbare besluiten worden uitgevoerd. De
besluiten van de raden van Onderbanken, Schinnen en Nuth over fusie worden als zodanig
beschouwd. De provincie ondersteunt deze volledig en staan voor de provincie niet ter
discussie. Als een gemeente gedurende het proces op haar schreden zou terugkeren, zal de
provincie het initiatief naar zich toetrekken. Het bieden van ondersteuning waar gewenst en
gevraagd is onderdeel van het provinciaal beleid, mits de variant fusie als één van de af te
wegen varianten wordt meegenomen. De provincie heeft in dat licht een subsidie aan Landgraaf
en Heerlen een subsidie verstrekt voor de uitvoering van het nu lopende gezamenlijk onderzoek
naar de vier varianten.
· De burgemeester licht toe dat beide gemeenten aan BMC en aan een drietal externe adviseurs
de opdracht gegeven onderzoek te doen naar de plussen en minnen van de varianten
netwerksamenwerking, gedeeltelijke ambtelijke fusie, volledige ambtelijke fusie en ambtelijke
en bestuurlijke fusie. De overige gemeenten in Parkstad zijn uitgenodigd om bij het onderzoek
aan te sluiten. Daar is geen gebruik van gemaakt. Het onderzoek en de daarop volgende
besluitvorming zijn volledig gericht op de varianten van samenwerking tussen Landgraaf en
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Heerlen. Het onderzoek is in het voorjaar 2016 gestart en loopt momenteel nog. Er is een grote
betrokkenheid van burgers en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. Dit
gebeurt door groepsgesprekken en een breed uitgezette enquête onder inwoners van beide
gemeenten.
In oktober volgt nog een ronde gesprekken door het driemanschap met diverse geledingen in
beide gemeenten op wijk- en buurtniveau. Zowel BMC als het driemanschap zullen een rapport
en een advies uitbrengen over hun bevindingen. Die zullen worden besproken door beide
colleges en raden. De planning is nog in 2016 tot besluitvorming te komen. Beide gemeenten
zijn op dit moment ook in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek. Er is veel aandacht
voor een goed en degelijk verloop van het proces tot en met de besluitvorming door beide
gemeenteraden. Er wordt voortvarend gewerkt, maar zorgvuldigheid staat voorop.

Ad.2 Hoe ziet u een mogelijk regisserende rol van de Provincie in dezen?
De burgemeester zegt content te zijn over de geboden ondersteuning en de goede onderlinge
ambtelijke contacten. De vraag over een regisserende rol van de provincie kan pas concreet worden
beantwoord na de besluitvorming van de raden naar aanleiding van de rapporten en het advies over
de vier varianten van samenwerking.
Ad.3 Op welke manier wordt de burger betrokken?
Zoals aangegeven zijn en worden er gespreksrondes gehouden op buurt- en wijkniveau, is er een
enquête gehouden en zijn er huis aan huis kranten verspreid over het onderzoek.
Afspraken
1. De hoofdlijnen van dit gesprek zullen vastgelegd worden in een hoofdlijnen-verslag.
2. De uitkomsten van de besluitvorming over de varianten van samenwerking tussen Landgraaf en
Heerlen worden afgewacht.
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5. Hoofdlijnenverslag gesprek gedeputeerde Koopmans en College van B&W Kerkrade
Aanwezig vanuit Kerkrade:

Aanwezig vanuit Provincie:
Locatie:
Datum:

burgemeester Jos Som, wethouders Tim Weijers, Jo Schlangen, Huub
Wiermans, Leo Jongen, Dion Schneider, gemeentesecretaris Harry
Coumans
gedeputeerde Ger Koopmans met ambtelijke ondersteuning van
Remy Luyten en Hendrik Jan van Elmpt (verslag)
Gemeentehuis Kerkrade
Woensdag 14 september 2016 / 14:30 – 15:30

Welkom en nadere toelichting op het gesprek
Burgemeester Som heet gedeputeerde Koopmans en zijn medewerkers welkom. De burgemeester
geeft de heer Koopmans het woord voor een toelichting op het gesprek.
Gedeputeerde Koopmans geeft aan dat er sinds vorig jaar in Zuid-Limburg diverse ontwikkelingen op
het gebied van bestuurlijke organisatie spelen. De gemeenten Onderbanken, Schinnen en Nuth
hebben de intentie uitgesproken om te fuseren per 1 januari 2019. In Heerlen-Landgraaf is een
besluit genomen om vier samenwerkingsvarianten uitvoerig te onderzoeken en ook de gemeenten
Meerssen en Valkenburg hebben een besluit genomen om samenwerkingsopties te verkennen.
Maastricht heeft daarbij aangegeven ook graag bij dat onderzoek betrokken te willen worden.
Het standpunt van de Provincie ten aanzien van bestuurlijke organisatie is verwoord in het
coalitieakkoord en een aantal mededelingen van de portefeuillehouder. In de kern komt dit neer op:
· fusies van gemeenten dienen op vrijwillige basis en op initiatief van de gemeenten plaats te
vinden;
· na besluitvorming door betrokken gemeenteraden (inzake een initiatief tot fusie) zien GS
deze stap als een onomkeerbaar proces tot de voorgenomen fusie;
· De Provincie is in dat geval bereid om ondersteuning te bieden (financieel, inhoudelijk,
procesmatig/bestuursrechtelijk);
Er is vanuit de Provincie een uitnodigingsbrief gestuurd om met de 18 Zuid-Limburgse gemeenten
het gesprek aan te gaan over een drietal vragen. Op 26 september wordt deze bestuurlijke
gespreksronde afgesloten met een gezamenlijke overlegtafel waar alle Colleges van B&W van de
gemeenten in Zuid-Limburg aanschuiven. De Provincie zal dan op basis van de gespreksronde ingaan
op de gestelde drie vragen middels een conceptaanpak-document. Deze conceptaanpak zal worden
voorgelegd aan en besproken worden met de Zuid-Limburgse gemeenten op 26 september. Op basis
van die bijeenkomst zullen GS een definitieve aanpak vaststellen en delen met Provinciale Staten en
de Zuid-Limburgse gemeenten.
Ad.1 Hoe kijkt het College van B&W aan tegen de bestuurlijke ontwikkelingen?
· De gemeente Kerkrade is een gemeente die graag met diverse partners en gemeenten
samenwerkt waarbij altijd vanuit inhoud gestart wordt. Zowel het College alsook de Raad heeft
helder uitgesproken dat zij voor inhoudelijke samenwerking zijn en dat ook in de praktijk veel
doen, maar dat van herindeling niet aan de orde is.
· De gemeente heeft de zaken goed op een rij en is met een kleine 50.000 inwoners goed in staat
voor haar inwoners te zorgen. Zoals bijvoorbeeld ook uit recent klanttevredenheidsonderzoek
blijkt op het gebied van de WMO. Hier is een goede basis gelegd vanuit verder doorgebouwd
wordt.
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· De gemeente werkt met diverse andere gemeenten samen zoals Vaals, Heerlen, Landgraaf maar
ook in Parkstad-verband. Ook grensoverschrijdend is er regelmatig overleg met Städteregion
Aachen alhoewel ook de structuren, regelgeving en bevoegdheden op diverse terreinen zoals
veiligheid en brandweer bijvoorbeeld sterk verschillen.
· In Zuid-Limburgs verband wordt ook in arbeidsmarktbeleid opgetrokken en is de samenwerking
met Duitsland ook een belangrijk thema (Coördinatiepunt grensoverschrijdende arbeidsmarkt op
WTC). Ook de woonafspraken worden op Zuid-Limburgs schaalniveau met elkaar afgestemd.
Ad.2 Hoe ziet u een mogelijk regisserende rol van de Provincie in dezen?
Ten aanzien van een mogelijk regierol van de Provincie ziet het College van B&W geen rol voor de
Provincie weggelegd.
Ad.3 Op welke manier wordt de burger betrokken?
De gemeenteraad heeft als vertegenwoordigend orgaan een duidelijke uitspraak gedaan namelijk dat
inhoudelijke samenwerking prima is maar dat herindeling niet aan de orde is.
Afspraken
De hoofdlijnen van dit gesprek zullen vastgelegd worden in een hoofdlijnen-verslag dat ook
bestuurlijk (vertrouwelijk) wordt vastgesteld en op enig moment ook in onderling overleg openbaar
gemaakt zal worden.
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6. Hoofdlijnenverslag gesprek gedeputeerde Koopmans en College van B&W Landgraaf
Aanwezig vanuit Landgraaf:

Aanwezig vanuit Provincie:
Locatie:
Datum:

College van B&W: Burgemeester Vlecken, wethouders Ancion,
Regterschot, Leunessen, Dreissen, Van der Valk, gemeentesecretaris
Rijvers
gedeputeerde Koopmans met ambtelijke ondersteuning van
Timmermans (verslag)
Gemeentehuis Landgraaf
Donderdag 13 september 2016 / 08:00 –09:00

Nadere toelichting op het gesprek
Burgemeester heet de gedeputeerde Koopmans en de heer Timmermans welkom.
Gedeputeerde Koopmans licht het provinciaal beleid (zie hieronder bij ad 1) en de uitnodigingsbrief
toe. Er is vanuit de Provincie een uitnodigingsbrief gestuurd om met de 18 Zuid-Limburgse
gemeenten het gesprek aan te gaan over twee vragen:
1. Hoe kijkt u aan tegen de huidige bestuurlijke ontwikkelingen in Zuid-Limburg?
2. Hoe ziet u een mogelijk regisserende rol van de Provincie in dezen?
Vanuit de Statencommissie Financiën, Economie en Bestuur is daar nog een derde vraag aan
toegevoegd namelijk:
3. Op welke manier wordt de burger in ontwikkelingen betrokken?
De heer Koopmans licht toe dat deze bestuurlijke gespreksronde in september wordt afgesloten met
een gezamenlijke overlegtafel met alle Colleges van B&W van de gemeenten in Zuid-Limburg samen.
Op basis van de gespreksronde en de overlegtafel zal de Provincie bepalen welke rolinvulling het
beste aansluit bij de ontwikkelingen en behoeften van de gemeenten.
Ter verdere inleiding verwoordt Gedeputeerde Koopmans het standpunt van het College van GS
waarbij het uitgangspunt is dat het initiatief tot fusie bij gemeenten zelf ligt (van onderop), waarbij
het College van GS ook de mening is toegedaan dat een nieuw te vormen gemeente zelf bepaalt op
welke wijze zij samenwerking met andere partijen aangaat en op welke schaal dat gebeurt, voor
zover dat niet wettelijk is vastgelegd. Hij refereert daarbij aan de desbetreffende mededelingen
portefeuillehouder en het Coalitieakkoord. Hij voegt daaraan toe dat Gedeputeerde Staten er vanuit
gaan dat onomkeerbare besluiten worden uitgevoerd. De besluiten van de raden van Onderbanken,
Schinnen en Nuth over fusie worden als zodanig beschouwd. De provincie ondersteunt deze volledig
en staan voor de provincie niet ter discussie. Als een gemeente gedurende het proces op haar
schreden zou terugkeren, zal de provincie het initiatief naar zich toetrekken. Het bieden van
ondersteuning waar gewenst en gevraagd is onderdeel van het provinciaal beleid, mits de variant
fusie als één van de af te wegen varianten wordt meegenomen. De provincie heeft in dat licht een
subsidie aan Heerlen en Landgraaf een subsidie verstrekt voor de uitvoering van het nu lopende
gezamenlijk onderzoek naar de vier varianten.
Ad.1 Hoe kijkt het College van B&W aan tegen de bestuurlijke ontwikkelingen?
· Vanuit het college van B&W wordt toegelicht dat na het beëindigen van het proces om te
komen tot een ambtelijke fusie met Brunssum bij motie door de gemeenteraad een besluit is
genomen tot het starten van een onderzoek naar de plussen en minnen van de varianten
netwerksamenwerking, gedeeltelijke ambtelijke fusie, volledige ambtelijke fusie en ambtelijke
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en bestuurlijke fusie. Dit besluit is uitgewerkt in samenspraak met de gemeente Heerlen. De
overige gemeenten in Parkstad zijn uitgenodigd om bij het onderzoek aan te sluiten. Daar is om
hun moverende redenen geen gebruik van gemaakt.
Het onderzoek is ingegeven door de ambitie van het gemeentebestuur van Landgraaf om meer
slagkracht te genereren voor de opgaven, taken en ambities. De gemeente Landgraaf en de
regio Parkstad hebben ten opzichte van het landelijk gemiddelde sociaal-maatschappelijk en
economisch nog steeds een grote inhaalslag te maken. Uiteraard zijn er flinke vorderingen
geboekt op met name fysiek terrein en in de toeristisch recreatieve sector. Die ambitie vraagt
onder meer om versterking van de organisatie en bundeling van krachten. Het onderzoek en de
daarop volgende besluitvorming zijn en blijven volledig gericht op de varianten van
samenwerking tussen Heerlen en Landgraaf.
De opdracht is uitbesteed aan BMC en aan het driemanschap, bestaande uit de heren Deetman,
Mans en Hazeu. Het onderzoek is in het voorjaar 2016 gestart en loopt momenteel nog. Er is
een grote betrokkenheid van burgers en vertegenwoordigers van het maatschappelijk
middenveld. Dit gebeurt door groepsgesprekken en een breed uitgezette enquête onder
inwoners van beide gemeenten. In oktober volgt nog een ronde gesprekken door het
driemanschap met diverse geledingen in beide gemeenten op wijk- en buurtniveau.
Zowel BMC als het driemanschap zullen een rapport en een advies uitbrengen over hun
bevindingen. Die zullen worden besproken door beide colleges en raden. De planning is nog in
2016 tot besluitvorming te komen. Beide gemeenten zijn op dit moment ook in afwachting van
de uitkomsten van het onderzoek. Er is veel aandacht voor een goed en degelijk verloop van het
proces tot en met de besluitvorming door beide gemeenteraden. Er wordt voortvarend
gewerkt, maar zorgvuldigheid staat voorop .

Ad.2 Hoe ziet u een mogelijk regisserende rol van de Provincie in dezen?
De burgemeester zegt content te zijn over de geboden ondersteuning in de vorm van het ter
beschikking van middelen voor het onderzoek als de onderlinge ambtelijke contacten. Het college
van B&W van Landgraaf wenst zelf de regie te voeren over de onderzoek Heerlen – Landgraaf en de
daarop volgende besluitvorming.
Ad.3 Op welke manier wordt de burger betrokken?
Zoals aangegeven zijn en worden er gespreksrondes gehouden op buurt- en wijkniveau, is er een
enquête gehouden en zijn er huis aan huis kranten verspreid over het onderzoek.
Afspraken
1. De hoofdlijnen van dit gesprek zullen vastgelegd worden in een hoofdlijnen-verslag;
2. De uitkomsten van de besluitvorming over de varianten van samenwerking tussen Heerlen en
Landgraaf worden afgewacht.
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7. Hoofdlijnenverslag gesprek gedeputeerde Koopmans en College van B&W Maastricht
Aanwezig vanuit Maastricht :

Aanwezig vanuit Provincie:
Locatie:
Datum:

College van B&W; burgemeester Annemarie Penn-te Strake,
wethouders John Aarts, Gerdo van Grootheest, ambtelijke
ondersteuning Fedor Coenen
gedeputeerde Ger Koopmans met ambtelijke ondersteuning van
Remy Luyten en William Timmermans(verslag)
Bestuurscentrum Batterijstraat 48
Woensdag 24 augustus 2016 / 14.00 – 15:00

Nadere toelichting op het gesprek
Burgemeester Penn-te Strake heet gedeputeerde Koopmans en de medewerkers Luyten en
Timmermans van harte welkom.
Gedeputeerde Koopmans licht toe dat er vanuit de Provincie een uitnodigingsbrief is gestuurd om met
de 18 Zuid-Limburgse gemeenten het gesprek aan te gaan over twee vragen:
4. Hoe kijkt u aan tegen de huidige bestuurlijke ontwikkelingen in Zuid-Limburg?
5. Hoe ziet u een mogelijk regisserende rol van de Provincie in dezen?
Vanuit de Statencommissie Financiën, Economie en Bestuur is daar nog een derde vraag aan
toegevoegd namelijk:
6. Op welke manier wordt de burger in ontwikkelingen betrokken?
In september wordt deze bestuurlijke gespreksronde afgesloten met een gezamenlijke overlegtafel
met alle Colleges van B&W van de gemeenten in Zuid-Limburg samen. Op basis van de
gespreksronde en de overlegtafel zal de Provincie bepalen welke rolinvulling het beste aansluit bij de
ontwikkelingen en behoeften van de gemeenten.
Ter verdere inleiding verwoordt Gedeputeerde Koopmans het standpunt van het College van GS
waarbij het uitgangspunt is dat het initiatief tot fusie bij gemeenten zelf ligt (van onderop), waarbij het
College van GS ook de mening is toegedaan dat een nieuw te vormen gemeente zelf bepaalt op
welke wijze zij samenwerking met andere partijen aangaat en op welke schaal dat gebeurt, voor zover
dat niet wettelijk is vastgelegd. Hij refereert daarbij aan de desbetreffende mededelingen
portefeuillehouder en het Coalitieakkoord. Hij voegt daaraan toe dat Gedeputeerde Staten er vanuit
gaan dat onomkeerbare besluiten worden uitgevoerd. De besluiten van de raden van Onderbanken,
Schinnen en Nuth over fusie worden als zodanig beschouwd. De provincie ondersteunt deze volledig
en staan voor de provincie niet ter discussie. Als een gemeente gedurende het proces op haar
schreden zou terugkeren, zal de provincie het initiatief naar zich toetrekken. Het bieden van
ondersteuning waar gewenst en gevraagd is onderdeel van het provinciaal beleid, mits de variant
fusie als één van de af te wegen varianten wordt meegenomen.
Ad.1 Hoe kijkt het College van B&W aan tegen de bestuurlijke ontwikkelingen?
· Het college van B&W van Maastricht beziet de governance vanuit het perspectief van het
welzijn van alle inwoners van Zuid-Limburg en de rol die de centrumgemeente Maastricht
daarin vervult voor stad en regio. Zoals ook op Rijksniveau wordt onderkend, zijn sterke
steden essentieel voor de ontwikkeling van de regio. Voor die rol is het ook nodig dat
Maastricht voldoende omvang heeft en behoudt om op nationaal niveau als grote gemeente te
participeren in lobbynetwerken en overleggen. Maastricht verricht als centrumgemeente op
loyale wijze de nodige diensten voor omliggende gemeenten en werkt op meerdere terreinen
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samen. Deze diensten en samenwerking hebben wel hun grenzen in de spankracht van de
eigen organisatie.
Daarnaast is de democratische legitimatie van de samenwerkingsconstructies een algemeen
zorgpunt.
Maastricht wil vanuit haar rol en positie als centrumgemeente ten behoeve van een optimale
bestuurlijke organisatiestructuur in Zuid-Limburg actief en constructief betrokken zijn bij
ontwikkelingen en initiatieven inzake die structuur en daarover een open dialoog voeren met
alle betrokken partners.
Ad.2 Hoe ziet u een mogelijk regisserende rol van de Provincie in dezen?
· Het College van B&W verwacht een actieve en sturende rol van de Provincie vanuit wat voor
Zuid-Limburg als geheel het beste is, en dus niet alleen een procesmatige rol. Hiertoe behoort
onder meer dat naast het bieden van ondersteuning in kennis en expertise de provincie
partijen uitdaagt en verleidt om na te denken en stappen te zetten in het creëren van een
goede basisstructuur, inclusief sterke centrumgemeenten, en condities om de ambities op de
schaal van Zuid-Limburg te realiseren.
· Het College van B&W verzoekt de Provincie om de Maastrichtse oproep tot een breed
onderzoek vanuit Meerssen en Valkenburg, waarin ook varianten met de gemeente Maastricht
volwaardig en gelijkwaardig worden onderzocht, te ondersteunen.
· Het College van B&W verzoekt de Provincie alleen in te stemmen met structuurwijzigingen die
voldoende robuust en toekomstbestendig zijn, ter vermindering van de noodzaak tot
hulpstructuren en ter voorkoming dat discussies over schaalgrootte en bestuurskracht in ZuidLimburg iedere 10 tot 15 jaar terugkeren.
Ad.3 Op welke manier wordt de burger betrokken?
Deze vraag kan in deze fase nog niet beantwoord worden omdat er geen concrete initiatieven liggen.
Ad.4 Afspraken
· De hoofdlijnen van dit gesprek zullen vastgelegd worden in een hoofdlijnen-verslag.
· De provincie vervolgt de rondgang langs alle colleges van B&W in voorbereiding op de
conferentie op 26 september 2016.
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8. Hoofdlijnenverslag gesprek gedeputeerde Koopmans en College van B&W Meerssen
Aanwezig vanuit Meerssen:

Aanwezig vanuit Provincie:
Locatie:
Datum:

voltallig College van B&W; burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz,
wethouders Guido Houben, Désirée Cortenraede, Berry van Rijswijk
en gemeentesecretaris Jacques Eurlings
gedeputeerde Ger Koopmans met ambtelijke ondersteuning van
Remy Luyten en Hendrik Jan van Elmpt (verslag)
Gouvernement te Maastricht, Ruys de Beerenbroeckzaal
Maandag 11 juli 2016 / 16:00 – 17:00

Nadere toelichting op het gesprek
Gedeputeerde Koopmans heet het voltallig College van Burgemeester & Wethouders van de
gemeente Meerssen welkom. Er is vanuit de Provincie een uitnodigingsbrief gestuurd om met de 18
Zuid-Limburgse gemeenten het gesprek aan te gaan over twee vragen:
1. Hoe kijkt u aan tegen de huidige bestuurlijke ontwikkelingen in Zuid-Limburg?
2. Hoe ziet u een mogelijk regisserende rol van de Provincie in dezen?
Vanuit de Statencommissie Financiën, Economie en Bestuur is daar nog een derde vraag aan
toegevoegd namelijk:
3. Op welke manier wordt de burger in ontwikkelingen betrokken?
In september wordt deze bestuurlijke gespreksronde afgesloten met een gezamenlijke overlegtafel
met alle Colleges van B&W van de gemeenten in Zuid-Limburg samen. Op basis van de
gespreksronde en de overlegtafel zal de Provincie bepalen welke rolinvulling het beste aansluit bij de
ontwikkelingen en behoeften van de gemeenten.
Ad.1 Hoe kijkt het College van B&W aan tegen de bestuurlijke ontwikkelingen?
· De gemeenten Meerssen en Valkenburg a/d Geul hebben op 4 juni 2016 een gezamenlijke
persverklaring uitgegeven waarin een gezamenlijke verkenning wordt aangekondigd met de
omliggende buurgemeenten naar het bestuurlijk landschap in de toekomst. Aan de Provincie
wordt gevraagd om in dit proces regie en ondersteuning te bieden;
· Op 7 juli 2016 is er in de Raad van Meerssen een ingediende motie door de fractie Brug-M met
13 tegen 3 verworpen waarin gepleit werd om eerst het debat over dit onderwerp met de Raad
te voeren, alvorens het gesprek met de Provincie aan te gaan;
· Tijdens deze raadsvergadering bleek verder dat er niet bij voorbaat door de fracties afwijzend
werd gereageerd op het verkennen van de samenwerking in de regio inclusief de optie van
herindeling;
Ad.2 Hoe ziet u een mogelijk regisserende rol van de Provincie in dezen?
· Het College van B&W geeft aan dat het in het persbericht geformuleerde ‘regie van de
Provincie’ vooral bedoeld is als het actief meedenken met de gemeente en het bieden van
ondersteuning tijdens het verkenningsproces.
· Daarbij wordt door het College van B&W aangegeven dat de Raad hierbij een belangrijke rol
speelt en dat de Raad aan het College van B&W eerst daartoe een opdracht zal moeten geven.
· Gedeputeerde Koopmans verwoordt het standpunt van het College van GS waarbij het
uitgangspunt is dat het initiatief tot fusie bij gemeenten zelf ligt (van onderop), waarbij het
College van GS ook de mening is toegedaan dat een nieuw te vormen gemeente zelf bepaalt op
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welke wijze zij samenwerking met andere partijen aangaat en op welke schaal dat gebeurt, voor
zover dat niet wettelijk is vastgelegd. Hij refereert daarbij aan de desbetreffende mededelingen
portefeuillehouder en het Coalitieakkoord.
Ad.3 Op welke manier wordt de burger betrokken?
Deze vraag kan in deze fase nog niet beantwoord worden omdat het College van B&W aangeeft dat
Meerssen nog in de beginfase van het verkenningsproces staat.
Afspraken
1. De hoofdlijnen van dit gesprek zullen vastgelegd worden in een hoofdlijnen-verslag;
2. Het College van B&W zal in nauw overleg met de Raad met een voorstel komen voor de
uitvoering van de aangekondigde verkenning/onderzoek met herindeling als een van de opties.
Daarbij wordt aangetekend dat deze verkenning/onderzoek niet persé een lange doorlooptijd
hoeft te vergen;
3. Op basis van het voorstel zal de Provincie niet onwelwillend staan tegen het leveren van
ondersteuning op die terreinen waar de behoefte van de gemeente ligt;
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9. Hoofdlijnenverslag gesprek gedeputeerde Koopmans en College van B&W Nuth
Aanwezig vanuit Nuth:
Aanwezig vanuit Provincie:
Locatie:
Datum:

burgemeester Schmalschläger en wethouder Slangen
gedeputeerde Koopmans met ambtelijke ondersteuning van Remy
Luyten en Martijn Rumpen (verslag)
Gouvernement, Ruys de Beerenbroeckzaal
Dinsdag 12 juli 2016 / 14:00 – 15:00

Gedeputeerde Koopmans heet aanwezigen welkom. Er is een uitnodigingsbrief gestuurd vanuit de
Provincie om met de 18 Zuid-Limburgse gemeenten het gesprek aan te gaan over twee vragen:
1. Hoe kijkt u aan tegen de huidige bestuurlijke ontwikkelingen in Zuid-Limburg?
2. Hoe ziet u een mogelijk regisserende rol van de Provincie in dezen?
Op verzoek van Provinciale Staten is daar nog een derde vraag aan toegevoegd namelijk:
3. Op welke manier wordt de burger in ontwikkelingen betrokken?
In september wordt deze bestuurlijke gespreksronde afgesloten met een gezamenlijke overlegtafel
met alle Colleges van B&W van de gemeenten in Zuid-Limburg samen. Op basis van de
gespreksronde en de overlegtafel zal de Provincie bepalen welke rolinvulling het beste aansluit bij de
ontwikkelingen en behoeften van de gemeenten.
Ad.1 Hoe kijkt het College van B&W aan tegen de bestuurlijke ontwikkelingen?
Het College van Nuth geeft aan dat de opschalende beweging logisch is gezien de extra
gemeentelijke taken. Er zijn diverse varianten die daarbij aan de orde kunnen zijn. Deze zijn eerder
ook bestudeerd in het VONSS verband. Het college van Nuth kijkt met belangstelling naar de
initiatieven in regionaal verband en heeft daarbinnen een eigen koers bepaald. De uitvoering van het
raadsbesluit besluit (incl. amendement) wordt als haalbaar gezien. Voornemen is vaststelling van het
herindelingsontwerp eind oktober. GS bieden steun aan bij de uitvoering van het raadsbesluit van 31
mei. De ontmoetingen met Schinnen en Onderbanken verlopen constructief.
Ad.2 Hoe ziet u een mogelijk regisserende rol van de Provincie in dezen?
Het College van Nuth vraagt de provincie te waken voor suboptimale herindelingen v.w.b. schaal en
varianten. Herindelen moet je immers doen voor de langere termijn. Gedeputeerde Koopmans geeft
aan dat de provinciale beleidslijn helder en consequent is. Gemeentebesturen moeten zich primair
verantwoorden naar de eigen bevolking.
Ad.3 Op welke manier wordt de burger betrokken?
Zowel coalitie als oppositie hebben voorafgaande aan het raadsbesluit een bijeenkomst
georganiseerd in zowel Nuth als Schimmert. Na het reces zullen bewonersbijeenkomsten plaats
vinden. De vraagstelling aan de inwoners is gericht op wat zij willen meegeven in relatie tot vormen
van een nieuwe gemeente.
Afspraken
Gedeputeerde Staten zien het besluit van de gemeenteraad van Nuth d.d 31 mei 2016 om aan te
sluiten bij het herindelingsproces (fusie) met de gemeenten Schinnen en Onderbanken als een
onomkeerbare stap. Dit betekent dat Gedeputeerde Staten met het college van Nuth de uitvoering
van het besluit als uitgangspunt nemen, inclusief de daarbij gestelde voorwaarde dat gemeenten
Schinnen en Onderbanken voor 1 januari 2017 middels een formeel raadsbesluit een
intentieverklaring afgeven aan te zullen sluiten bij de Gemeenschappelijke regeling
Intergemeentelijke Sociale Dienst KOMPAS.
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10. Bestuurlijke overlegronde Zuid-Limburg
Hoofdlijnenverslag gesprek gedeputeerde Koopmans en College van B&W Onderbanken,
Nuth en Schinnen
Aanwezig vanuit Onderbanken: College van B&W: Burgemeester Wolfs, wethouders Evers en
Swelsen, gemeentesecretaris Geraets
Aanwezig vanuit Nuth
: College van B&W: Burgemeester Schmalschläger,
gemeentesecretaris Van Mierlo
Aanwezig vanuit Schinnen
: College van B&W: Burgemeester Frissen, wethouder Wolff,
gemeentesecretaris Roelofs
Aanwezig vanuit Provincie:
gedeputeerde Koopmans met ambtelijke ondersteuning van Luyten
en Timmermans (verslag)
Locatie:
Gouvernement
Datum:
Woensdag 14 september 2016 / 13:00 –14:00
Nadere toelichting op het gesprek
Gedeputeerde Koopmans heet iedereen welkom. Hij licht het provinciaal beleid (zie hieronder bij ad
1) en de uitnodigingsbrief toe. Er is vanuit de Provincie een uitnodigingsbrief gestuurd om met de 18
Zuid-Limburgse gemeenten het gesprek aan te gaan over twee vragen:
7. Hoe kijkt u aan tegen de huidige bestuurlijke ontwikkelingen in Zuid-Limburg?
8. Hoe ziet u een mogelijk regisserende rol van de Provincie in dezen?
Vanuit de Statencommissie Financiën, Economie en Bestuur is daar nog een derde vraag aan
toegevoegd namelijk:
9. Op welke manier wordt de burger in ontwikkelingen betrokken?
Ad.1 Hoe kijkt het College van B&W aan tegen de bestuurlijke ontwikkelingen?
·

·

De heer Koopmans licht toe dat deze bestuurlijke gespreksronde in september wordt
afgesloten met een gezamenlijke overlegtafel met alle Colleges van B&W van de gemeenten
in Zuid-Limburg samen. Op basis van de gespreksronde en de overlegtafel zal de Provincie
bepalen welke rolinvulling het beste aansluit bij de ontwikkelingen en behoeften van de
gemeenten.
Ter verdere inleiding verwoordt Gedeputeerde Koopmans het standpunt van het College van
GS waarbij het uitgangspunt is dat het initiatief tot fusie bij gemeenten zelf ligt (van onderop),
waarbij het College van GS ook de mening is toegedaan dat een nieuw te vormen gemeente
zelf bepaalt op welke wijze zij samenwerking met andere partijen aangaat en op welke schaal
dat gebeurt, voor zover dat niet wettelijk is vastgelegd. Hij refereert daarbij aan de
desbetreffende mededelingen portefeuillehouder en het Coalitieakkoord. Hij voegt daaraan
toe dat Gedeputeerde Staten er vanuit gaan dat onomkeerbare besluiten worden uitgevoerd.
De besluiten van de raden van Onderbanken, Schinnen en Nuth over fusie worden als
zodanig beschouwd. Wat de gedeputeerde betreft gaat de herindeling van Onderbanken,
Nuth en Schinnen dan ook ondeelbaar en onverdroten door. In het geval die aanpak om
welke reden dan ook dreigt spaak te lopen, zal de provincie centrale regie op het dossier gaan
nemen. Het bieden van ondersteuning waar gewenst en gevraagd is onderdeel van het
provinciaal beleid, mits de variant fusie als één van de af te wegen varianten wordt
meegenomen.
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·

Burgemeester Wolfs schetst het fusieproces van de drie gemeenten. Het proces is
aanvankelijk gestart met raadsbesluiten van Onderbanken en Schinnen. Het proces bestaat
uit de onderdelen/fasen wettelijk spoor, fusiespoor en visie/veranderspoor. De gemeenten
hadden ten behoeve van het wettelijk spoor concept ontwerp regeling gereed voor vaststelling
in juli 2016. Toen de raad van Nuth op 31 mei 2016 het besluit nam aan te willen sluiten bij het
fusieproces van Onderbanken en Schinnen is de behandeling van het herindelingsontwerp
opgeschort. Dit om het gemeentebestuur van Nuth de tijd en ruimte intern het proces in te
richten en om in onderling overleg een herindelingsontwerp op te stellen voor de drie
gemeenten. Bedoeld ontwerp is nu gereed voor bespreking in de stuurgroep en in de
afzonderlijke raden van de drie gemeenten. Dit laatste zal eind oktober/begin november 2016
gebeuren. Vervolgens start de zienswijzeperiode van twee maanden. Vaststelling van het
herindelingsadvies is voorzien in maart 2017. Aan GS wordt gevraagd vervolgens
voortvarend het advies aan de Minister ter hand te nemen zodat het herindelingsadvies nog
vóór het zomerreces 2017 bij de Minister ligt. Volgens dat tijdpad kan de fusie per 1-1-2019
worden gerealiseerd.
Met het oog op de politieke ontwikkelingen in Nuth is in onderling overleg besloten even pas
op de plaats te maken inzake de strategische visie en de daaraan gekoppelde investeringen
in de aanloop naar de nieuwe gemeente. Dat zal nu op een later moment worden opgepakt.
Overigens beoogt de te ontwikkelen visie te komen tot een innovatief, onderscheidend en
vooruitstrevend profiel voor de nieuwe entiteit; een nieuwe gemeente die ertoe doet. Het zou
goed zijn wanneer ook de provincie dit profiel onderschrijft.
Het fusiespoor en veranderspoor voor de organisatie e.d. wordt opgepakt in de loop van het
voorjaar van 2017. Men is gezamenlijk overtuigd van het succes van de nieuwe gemeente
bestaande uit Onderbanken, Schinnen en Nuth en men wil dat proces in eigen regie zonder
interventies tot een goed einde brengen.

Ad.2 Hoe ziet u een mogelijk regisserende rol van de Provincie in dezen?
Burgemeester Wolfs is blij met de inhoudelijke en financiële ondersteuning door de provincie.
Zij verzoekt om in het licht van de op te stellen strategische visie en het
investeringsprogramma ook tijdig af te stemmen over matches met provinciale programma’s
en dito bijdragen. Daarbij benadrukt hij burgemeester Frissen het belang van het voorkomen
van divergentie op het visiespoor. Een provinciaal bestuurlijk en ambtelijk aanspreek- en
coördinatiepunt zou dit kunnen voorkomen en aansluiting op provinciale programma’s kunnen
waarborgen. De heer Koopmans zegt toe een bestuurlijk overleg te organiseren tussen het
college van GS en de drie colleges van B&W zodra de strategische visie gereed is.
Over een aanvullende bijdrage voor het herindelingsproces als gevolg van de aansluiting van
Nuth vindt nog een nadere afweging plaats.
Ad.3 Op welke manier wordt de burger betrokken?
In alle drie gemeenten zijn burgeravonden gehouden. In Nuth volgt er op korte termijn nog één.
De burgers worden verder geïnformeerd via de lokale media, social media en er is een
gezamenlijk website in de maak. In een later stadium zullen nog evenementen plaatsvinden om
de burgers mee te nemen in het gevoel deel uit te maken van een nieuwe gemeente van
‘Schinveld tot Schimmert’.
Afspraken
1. De hoofdlijnen van dit gesprek zullen vastgelegd worden in een hoofdlijnen-verslag.
2. Er volgt tzt een bestuurlijk overleg over de strategische visie van Onderbanken, Nuth en
Schinnen.
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11. Hoofdlijnenverslag gesprek gedeputeerde Koopmans en College van B&W Simpelveld
Aanwezig vanuit Simpelveld:

Aanwezig vanuit Provincie:
Locatie:
Datum:

Burgemeester Richard de Boer, wethouder Wiel Schleijpen,
wethouder Hub Hodinius, wethouder Thijs Gulpen,
gemeentesecretaris Marion Liu.
gedeputeerde Ger Koopmans met ambtelijke ondersteuning van
Luyten en Rumpen (verslag)
Gemeentehuis Simpelveld
Dinsdag 13 september 2016 17.00 – 17.30

Nadere toelichting op het gesprek
De burgemeester heet allen welkom en leidt een voorstelronde.
Gedeputeerde Koopmans licht het provinciaal beleid en de uitnodigingsbrief toe. Er is vanuit de
Provincie een uitnodigingsbrief gestuurd om met de 18 Zuid-Limburgse gemeenten het gesprek aan
te gaan over twee vragen:
1. Hoe kijkt u aan tegen de huidige bestuurlijke ontwikkelingen in Zuid-Limburg?
2. Hoe ziet u een mogelijk regisserende rol van de Provincie in dezen?
Vanuit Provinciale Staten is daar nog een derde vraag aan toegevoegd namelijk:
3. Op welke manier wordt de burger in ontwikkelingen betrokken?
Ad.1 Hoe kijkt het College van B&W aan tegen de bestuurlijke ontwikkelingen?
· Na de studie in VONSS-verband hebben Nuth, Onderbanken en Schinnen een duidelijke keuze
gemaakt. Vanuit deze studie hebben Voerendaal en Simpelveld ook een heldere keuze gemaakt
en is door de raden resp. op 30 juni 2016 (Simpelveld) en 7 juli 2016 (Voerendaal) besloten tot
functionele integratie van beide ambtelijke organisaties. Daarbij is tevens besloten reeds nu voor
alsdan in te stemmen met het aansluiten van Nuth op deze samenwerking onder de voorwaarden
en condities zoals deze op het moment van toetreden door Nuth gelden.
· Binnen de door de beide raden gestelde kaders worden voorbereidingen getroffen om te komen
tot functionele integratie van beide ambtelijke organisaties. Simpelveld ziet de eigen keuze
logisch voortvloeien uit de eigen strategische visie alsmede de VONSS-studie en neemt als
uitgangspunt dat samenwerking voor álle gemeenten – groot en klein, ook met verbonden
partijen zoals de RUD - nodig is en zal blijven (elke grens die je trekt roept een nieuwe grens op; je
moet, gezien de verschillende opgaven, altijd schakelen tussen schalen).
· Simpelveld heeft de zaken op orde en is in control voor wat betreft de taken en financiën.
Mochten de trajecten in Nuth, Onderbanken en Schinnen en/of Heerlen en Landgraaf leiden tot
een herindeling dan leidt dit an sich niet tot wezenlijke veranderingen in het regionale evenwicht.
Buurgemeenten Gulpen-Wittem en Vaals zijn wat Simpelveld betreft in de toekomst mogelijk
samenwerkinspartners i.h.k.v. de functionele integratie.
· De gemeente Simpelveld is overtuigd onderdeel van het samenwerkingsverband Parkstad
Limburg. Simpelveld behoort evenwel naar aard en identiteit nadrukkelijk tot het landelijk gebied.
Herindelen is wat Simpelveld betreft niet aan de orde. Er zijn diverse ontwikkelingen in ZuidLimburg, maar die zijn naar aard verschillend en dienen derhalve niet onder een noemer te
worden geschaard.
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Ad.2 Hoe ziet u een mogelijk regisserende rol van de Provincie in dezen?
Simpelveld ziet geen regierol voor de Provincie Limburg.
Ad.3 Op welke manier wordt de burger betrokken?
Burgemeester De Boer geeft aan dat de bevolking direct betrokken is bij het opstellen van de
strategische visie. Dit geldt ook voor partners van de gemeenten. In relatie tot het de raad genomen
besluit tot functionele integratie tussen de ambtelijke organisatie van Simpelveld en Voerendaal, is
geen rol weggelegd voor de bevolking.
Afspraken
1. De hoofdlijnen van dit gesprek zullen vastgelegd worden in een hoofdlijnen-verslag;
2. De colleges van Simpelveld en Voerendaal zullen de Provincie gezamenlijk op de hoogte houden
ten aanzien van de voortgang met betrekking tot de uitvoering van het door de raden genomen
besluit tot functionele integratie van beide ambtelijke organisaties.
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12. Hoofdlijnenverslag gesprek gedeputeerde Koopmans en College B&W Sittard-Geleen
Aanwezig vanuit Maastricht :
Aanwezig vanuit Provincie:
Locatie:
Datum:

College van B&W; burgemeester S, Cox, wethouder P. Meekels
gedeputeerde Ger Koopmans met ambtelijke ondersteuning van
Remy Luyten en William Timmermans (verslag)
Gouvernement Maastricht
Woensdag 24 augustus 2016 / 12.00 – 13:00

Nadere toelichting op het gesprek
Gedeputeerde Koopmans heet de delegatie namens het college van B&W van Sittard-Geleen, de
heren Cox en Meekels, van harte welkom. Gedeputeerde Koopmans licht toe dat er vanuit de
Provincie een uitnodigingsbrief gestuurd om met de 18 Zuid-Limburgse gemeenten het gesprek aan
te gaan over twee vragen:
10. Hoe kijkt u aan tegen de huidige bestuurlijke ontwikkelingen in Zuid-Limburg?
11. Hoe ziet u een mogelijk regisserende rol van de Provincie in dezen?
Vanuit de Statencommissie Financiën, Economie en Bestuur is daar nog een derde vraag aan
toegevoegd namelijk:
12. Op welke manier wordt de burger in ontwikkelingen betrokken?
In september wordt deze bestuurlijke gespreksronde afgesloten met een gezamenlijke overlegtafel
met alle Colleges van B&W van de gemeenten in Zuid-Limburg samen. Op basis van de
gespreksronde en de overlegtafel zal de Provincie bepalen welke rolinvulling het beste aansluit bij de
ontwikkelingen en behoeften van de gemeenten.
Ter verdere inleiding verwoordt Gedeputeerde Koopmans het standpunt van het College van GS
waarbij het uitgangspunt is dat het initiatief tot fusie bij gemeenten zelf ligt (van onderop), waarbij
het College van GS ook de mening is toegedaan dat een nieuw te vormen gemeente zelf bepaalt op
welke wijze zij samenwerking met andere partijen aangaat en op welke schaal dat gebeurt, voor
zover dat niet wettelijk is vastgelegd. Hij refereert daarbij aan de desbetreffende mededelingen
portefeuillehouder en het Coalitieakkoord. Hij voegt daaraan toe dat Gedeputeerde Staten er vanuit
gaan dat onomkeerbare besluiten worden uitgevoerd. De besluiten van de raden van Onderbanken,
Schinnen en Nuth over fusie worden als zodanig beschouwd. De provincie ondersteunt deze volledig
en staan voor de provincie niet ter discussie. Als een gemeente gedurende het proces op haar
schreden zou terugkeren, zal de provincie het initiatief naar zich toetrekken. Het bieden van
ondersteuning waar gewenst en gevraagd is onderdeel van het provinciaal beleid, mits de variant
fusie als één van de af te wegen varianten wordt meegenomen.
Ad.1 Hoe kijkt het College van B&W aan tegen de bestuurlijke ontwikkelingen?
· Het college van B&W van Sittard-Geleen beziet de governance in Zuid-Limburg in het licht van de
ambitie om Sittard-Geleen verder te ontwikkelen als een sterke, economische krachtige
centrumgemeente die in staat is multischalig te opereren. Dat wil zeggen zowel groot- als
kleinschalig. Sittard-Geleen is hard bezig om de basis in eigen huis goed op orde
te hebben. Sittard-Geleen staat voor een grote uitdaging om de ambities in financieel opzicht te
kunnen waarmaken.
· Met Beek en Stein is overleg om de regiofunctie in te vullen en de samenwerking/dienstverlening
gestalte te geven.
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· Met Heerlen en Maastricht wordt gewerkt om de samenwerking en afstemming in Tripool
verband een impuls te geven en in het verlengde daarvan te bezien welke taken en onderwerpen
naar de schaal van Zuid-Limburg kunnen worden getild. De dichtbevolkte en compacte regio ZuidLimburg vraagt en biedt grote mogelijkheden om veel onderwerpen op die schaal op te pakken en
te organiseren. Daar valt winst te behalen zowel qua efficiëncy als kwaliteit. Het college van B&W
staat open voor eventuele verdere initiatieven, gesprekken, e.d. die bijdragen aan een goede
bestuurlijke organisatiestructuur in Zuid-Limburg en wil daar graag zijn bijdrage aan leveren.
· Het College van B&W is ervan overtuigd dat welke gemeenten ook samengevoegd worden, de
samenwerking in Zuid-Limburg onverkort belangrijk blijft, naast de versterking van de euregionale
samenwerking. De laatste jaren is bewezen dat daarnaast de samenwerking met
kennisinstellingen en het bedrijfsleven tot duidelijke resultaten leidt. Het is van het grootste
belang om samen met alle belanghebbende partijen, provincie en gemeenten te blijven werken
aan de gemeenschappelijke agenda.
· Terugkijkend op de gemeentelijke herindeling van de voormalige gemeenten Born, Geleen en
Sittard, geeft het college van B&W aan dat bij de vorming van de gemeente Sittard-Geleen een
structurele onbalans is ontstaan tussen de inhoudelijke opgave van de stad en de middelen die uit
het gemeentefonds beschikbaar worden gesteld. Het criterium ‘adressendichtheid’ zorgt voor een
structurele, te lage uitkering uit het gemeentefonds.
Ad.2 Hoe ziet u een mogelijk regisserende rol van de Provincie in dezen?
· Het College van B&W geeft aan dat naast het bieden van ondersteuning in kennis en expertise
een rol kan zijn dat de provincie ook partijen uitdaagt en verleidt om na te denken en stappen te
zetten in het creëren van een goede basisstructuur, inclusief sterke centrumgemeenten, en
condities om de ambities op de schaal van Zuid-Limburg te realiseren.
· Het beoordelingskader zoals het rijk nu hanteert met betrekking tot gemeentelijke herindelingen,
moet ook een rol spelen bij de afwegingen van provincie en gemeenten. Als initiatieven van
onderop leiden tot de vorming van gemeenten die niet in staat zijn om de regionale opgave aan te
pakken, dan zijn op termijn weer verdere aanpassingen noodzakelijk.
· Als een nieuwe inkleuring van de bestuurlijke kaart van Zuid-Limburg aan de orde is, dan is het
voor Sittard-Geleen logisch om de context van Midden-Limburg hierin mee te nemen.
Ad.3 Op welke manier wordt de burger betrokken?
Deze vraag kan in deze fase niet beantwoord worden omdat er geen concrete initiatieven liggen.
Afspraken
1. De hoofdlijnen van dit gesprek zullen vastgelegd worden in een hoofdlijnen-verslag;
2. De provincie vervolgt de rondgang langs alle colleges van B&W in voorbereiding op de
conferentie op 26 september 2016;
3. De mogelijke verkoop van de Enexis aandelen aan de Provincie wordt verkend, in het licht van de
structurele, te lage uitkering uit het gemeentefonds en de grote transformatieopgave van de stad.
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13. Hoofdlijnenverslag gesprek gedeputeerde Koopmans en College van B&W Stein
Aanwezig vanuit Stein:
Aanwezig vanuit Provincie:
Locatie:
Datum:

Burgemeester Leurs-Mordang, wethouder Hendrix, wethouder
Wingelaar, wethouder Janssen, gemeentesecretaris Beverloo.
gedeputeerde Ger Koopmans met ambtelijke ondersteuning van
Luyten en Rumpen (verslag)
Gemeentehuis Stein
Dinsdag 13 september 2016 14.00 – 15.00

Nadere toelichting op het gesprek
Burgemeester heet allen welkom en leidt een voorstelronde.
Gedeputeerde Koopmans licht het provinciaal beleid en de uitnodigingsbrief toe. Er is vanuit de
Provincie een uitnodigingsbrief gestuurd om met de 18 Zuid-Limburgse gemeenten het gesprek aan
te gaan over twee vragen:
1. Hoe kijkt u aan tegen de huidige bestuurlijke ontwikkelingen in Zuid-Limburg?
2. Hoe ziet u een mogelijk regisserende rol van de Provincie in dezen?
Vanuit Provinciale Staten is daar nog een derde vraag aan toegevoegd namelijk:
3. Op welke manier wordt de burger in ontwikkelingen betrokken?
Ad.1 Hoe kijkt het College van B&W aan tegen de bestuurlijke ontwikkelingen?
Het college neemt met interesse kennis van alle ontwikkelingen in de omgeving van Stein.
De burgemeester geeft aan dat de visie van Stein uitgaat van een toekomst als zelfstandige
gemeente. De meerderheid van de raadsfracties staan achter een onderzoek naar intensivering van
de samenwerking in de Westelijke Mijnstreek. De gemeentesecretarissen van Beek, Sittard-Geleen
en Stein verkennen dit, inclusief het scenario van ambtelijke fusie. Bestuurlijke fusie is geen
onderdeel van deze verkenningen. De burgemeester wijst ook op de motie van raadslid Govers.
Ad.2 Hoe ziet u een mogelijk regisserende rol van de Provincie in dezen?
Voor de Provincie wordt geen regierol gezien. Gevraagd wordt naar de mogelijkheden voor steun bij
de verkennende studies naar de ambtelijke organisaties. Gedeputeerde Koopmans geeft aan dat
steun alleen mogelijk is wanneer herindelen onderdeel is van de onderzochte richtingen. Deze
beleidslijn is gecommuniceerd met Provinciale Staten en gehanteerd bij een eerder verzoek van
Simpelveld en Voerendaal.
Ad.3 Op welke manier wordt de burger betrokken?
Het college geeft aan geen rol te zien voor de bevolking in deze fase van het onderzoek naar de
ambtelijke organisaties. Deze zal mogelijk wel op enige termijn aan de orde zijn. Uiteraard zijn de
verkiezingen voor eenieder een gelegenheid daartoe.
Afspraken
1. De hoofdlijnen van dit gesprek zullen vastgelegd worden in een hoofdlijnen-verslag;
2. Het college zal de Provincie op de hoogte houden ten aanzien van de vorderingen van de
gezamenlijke studie en de stemming ten aanzien van de motie Govers.
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14. Hoofdlijnenverslag gesprek gedeputeerde Koopmans en College van B&W Valkenburg
aan de Geul
Aanwezig vanuit Valkenburg : voltallig College van B&W; burgemeester M.J.A. Eurlings,
wethouders H.M.L. Dauven, C.P.J.L. Vankan, R. Meijers, J.M.M.
Vermeer en gemeentesecretaris L.T.J.M. Bongarts
Aanwezig vanuit Provincie:
gedeputeerde Ger Koopmans met ambtelijke ondersteuning van
Remy Luyten en William Timmermans(verslag)
Locatie:
Gemeentehuis van Valkenburg aan de Geul
Datum:
Dinsdag 23 augustus 2016 / 16:30 – 17:30
Nadere toelichting op het gesprek
Burgemeester Eurlings heet gedeputeerde Koopmans en de medewerkers Luyten en Timmermans
van harte welkom.
Gedeputeerde Koopmans licht toe dat er vanuit de Provincie een uitnodigingsbrief gestuurd om met
de 18 Zuid-Limburgse gemeenten het gesprek aan te gaan over twee vragen:
1. Hoe kijkt u aan tegen de huidige bestuurlijke ontwikkelingen in Zuid-Limburg?
2. Hoe ziet u een mogelijk regisserende rol van de Provincie in dezen?
Vanuit de Statencommissie Financiën, Economie en Bestuur is daar nog een derde vraag aan
toegevoegd namelijk:
3. Op welke manier wordt de burger in ontwikkelingen betrokken?
In september wordt deze bestuurlijke gespreksronde afgesloten met een gezamenlijke overlegtafel
met alle Colleges van B&W van de gemeenten in Zuid-Limburg samen. Op basis van de
gespreksronde en de overlegtafel zal de Provincie bepalen welke rolinvulling het beste aansluit bij de
ontwikkelingen en behoeften van de gemeenten.
Ad.1 Hoe kijkt het College van B&W aan tegen de bestuurlijke ontwikkelingen?
· De gemeenten Meerssen en Valkenburg a/d Geul hebben op 4 juni 2016 een gezamenlijke
persverklaring uitgegeven waarin een gezamenlijke verkenning wordt aangekondigd met de
omliggende buurgemeenten naar het bestuurlijk landschap in de toekomst. Aan de Provincie
wordt gevraagd om in dit proces regie en ondersteuning te bieden.
· Valkenburg heeft al een langere periode de wens en noodzaak om te komen tot een intensievere
bestuurlijke samenwerking op de schaal van het Heuvelland, inclusief de optie van fusie met
andere gemeenten in het Heuvelland. De gemeente Meerssen is daarbij in ieder geval een voor
de hand liggende partner. Een en ander is ingegeven door de ambitie en opgaven op het terrein
van toerisme en recreatie, dienstverlening op niveau aan burgers en bedrijfsleven, meer ruimte
voor zelfsturing door burgers op het niveau van kernen en buurten en het invullen van een
volwaardig partnerschap op de schaal van Zuid-Limburg. Dit laat onverlet de huidige constructieve
samenwerking met en dienstverlening door de centrumgemeente Maastricht op een aantal
terreinen. Op dit vlak is zelfs uitbreiding denkbaar. Het initiatief van de gemeenten Onderbanken,
Schinnen en Nuth gaf aanleiding de discussie over versterking van de bestuurskracht weer aan de
orde te stellen en stappen te zetten.
· Medio augustus is een besloten raadvergadering gehouden waarin de raad van gedachten heeft
gewisseld over haar toekomstige positie. Het is de bedoeling om na de conferentie met de
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gezamenlijke colleges van B&W van Zuid-Limburg die plaatsvindt op 26 september aanstaande
een gezamenlijke raadsconferentie met de raad van Meerssen te houden;
· Op basis van de uitkomsten van de raadsconferentie zullen de vervolgstappen worden bepaald.
Ad.2 Hoe ziet u een mogelijk regisserende rol van de Provincie in dezen?
Het College van B&W geeft aan dat naast het bieden van ondersteuning in kennis en expertise zijn
dat de provincie ook partijen uitdaagt en verleidt om na te denken en stappen te zetten in het
creëren van een goede basisstructuur en condities om de ambities op de schaal van het
Heuvelland/Zuid-Limburg te realiseren.
Gedeputeerde Koopmans verwoordt het standpunt van het College van GS waarbij het uitgangspunt
is dat het initiatief tot fusie bij gemeenten zelf ligt (van onderop), waarbij het College van GS ook de
mening is toegedaan dat een nieuw te vormen gemeente zelf bepaalt op welke wijze zij
samenwerking met andere partijen aangaat en op welke schaal dat gebeurt, voor zover dat niet
wettelijk is vastgelegd. Hij refereert daarbij aan de desbetreffende mededelingen portefeuillehouder
en het Coalitieakkoord. Hij voegt daaraan toe dat Gedeputeerde Staten er vanuit gaat dat
onomkeerbare besluiten worden uitgevoerd. De besluiten van de raden van Onderbanken, Schinnen
en Nuth worden als zodanig beschouwd. De Provincie ondersteunt deze volledig en staan voor de
provincie niet ter discussie. Als een gemeente gedurende het proces op haar schreden zou
terugkeren, zal de Provincie het initiatief naar zich toetrekken. Het bieden van ondersteuning waar
gewenst en gevraagd is onderdeel van het provinciaal beleid, mits de variant fusie als één van de af
te wegen varianten wordt meegenomen.
Ad.3 Op welke manier wordt de burger betrokken?
Deze vraag kan in deze fase nog niet beantwoord worden omdat het College van B&W aangeeft dat
Valkenburg aan de Geul nog in de beginfase van het proces staat.
Afspraken
1. De hoofdlijnen van dit gesprek zullen vastgelegd worden in een hoofdlijnen-verslag.
2. De provincie vervolgt de rondgang langs alle colleges van B&W in voorbereiding op de conferentie
op 26 september 2016.
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15. Hoofdlijnenverslag gesprek gedeputeerde Koopmans en College van B&W Voerendaal
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Bijlage 7
Schriftelijke reacties op het concept standpunt “Besturen blijft vooruitzien”
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Fractie BRUG-M
p/a Klinkenberg 22
6231 BD Rothem
Meerssen
Aan
Het College van Gedeputeerde Staten
van de provincie Limburg
t.a.v. de heer G.P.J. Koopmans.
Postbus 5700
6202 MA Maastricht.

Meerssen, 20 oktober 2016
Zeer geachte heer Koopmans,
Inmiddels heeft U van het College van Burgemeester van onze gemeente een “voorlopige” reactie
ontvangen op het provinciaal concept-standpunt bestuurlijke ontwikkelingen in Zuid-Limburg. Wij
kregen daar een afschrift van.
Onze fractie, die met 5 raadsleden deel uitmaakt van de gemeenteraad, heeft met bijgevoegd
schrijven van 3 oktober 2016 het College suggesties gedaan om mee te nemen in de reactie, die toen
nog moest worden geconcipieerd.
Wij hadden het College uitgenodigd om onze reactie als bijlage mee te zenden, indien zij ervoor
zouden kiezen niets van onze suggesties mee te nemen. Uiteraard hadden zij die vrijheid om dat al
dan niet te doen.
Vanwege het belang van een evenwichtige inbreng vanuit Meerssen, die echt meer zou moeten zijn
als “ de geest van het gevoelen” zoals het College dat heeft gedestilleerd uit de informele bijeenkomst
van een aantal leden van de raad op 14 september jongstleden , hechten wij eraan om onze brief van
3 oktober 2016 thans ook naar U te zenden, zodat U kennis kunt nemen van de 12 suggesties, die wij
in die brief gedaan hebben.
Wij hopen en verwachten dat U, maar ook de Colleges van de betrokken gemeenten, wel iets zullen
gaan doen met deze aanbevelingen van onze fractie.
Wij wachten vol belangstelling het vervolg van de komende discussies af .
Hoogachtend,
Mr Gerrit van der Bijl
Fractievoorzitter BRUG-M
Gemeenteraad Meerssen
Bijlage: brief dd 3 oktober 2016 aan College van B&W
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Aan
Het College van Burgemeester en Wethouders
Van de gemeente Meerssen

Betreft: reactie naar provincie over samenwerking gemeenten
Meerssen, 3 oktober 2016
Geacht College,
Wij hebben van U per mail het provinciaal standpunt ontvangen inzake bestuurlijke ontwikkelingen
Zuid-Limburg dd 20 september 2016.
Wij hebben van de voorzitter begrepen, dat van het College vóór 18 oktober 2016 een reactie
verwacht wordt op het voorlopige provinciale standpunt, zoals voor onze gemeente door de provincie
verwoord op pagina 10 van het document:

“Wij beschouwen de verklaring die de gemeenten Meerssen en Valkenburg a/d Geul
op 4 juni 2016 hebben uitgebracht en de reactie van gemeente Maastricht als een
belangrijke stap en intentie om de samenwerking nader te verkennen en van een
gedegen onderbouwing te voorzien.
Wij stellen daarom voor om een pre-informatiefase in te bouwen die start met een
analyse van de sterkten/zwakten en kansen/bedreigingen (SWOT-analyse) vanuit de
volgende vraagstelling: op welke manier kan de samenwerking tussen de
gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Maastricht het beste worden vorm
gegeven mede in het licht van de opgaven van de stedelijke centrumfunctie en de
opgaven van de omliggende landelijke gemeenten “.
Tevens hebben wij de inbreng van uw College kunnen zien zoals verwoord op pagina 49.
Over dit laatste kunnen wij als fractie constateren, dat op juiste wijze is overgebracht
hetgeen in de raad van 7 juli j.l. is besproken.
Toch hebben wij behoefte om U enkele suggesties te doen, die U in uw reactie naar de
provincie zou kunnen meenemen en wel de volgende:
1. BRUG-M kan instemmen met een afwijking van het standpunt in het coalitieakkoord ,
dat ook steeds terugkeert in de begroting, waar het gaat om als eerste te pleiten voor
zelfstandigheid en dat te bereiken door samenwerking.
Onze fractie zal zich niet tegen fusie verzetten als overtuigend aangetoond is
(hetgeen het College heeft uitgesproken), dat de gemeente Meerssen in de huidige
grootte en organisatie op middellange termijn zich niet zelfstandig zal kunnen
handhaven.
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3. Wat onze fractie betreft hoeft een eventuele herindeling ook niet persé rekening te
houden met de bestaande gemeentegrenzen. Een opsplitsing in delen zou ook tot de
mogelijkheden moeten kunnen behoren.
4. Verder herhalen wij – hetgeen overigens ook door Prof. van den Berg op 14
september 2016 is betoogd, dat de rol van de gemeenteraden steeds in de gaten
moet worden gehouden. Zijn uitspraak was zelfs dat de Raden hier regie zouden
moeten nemen!!!
5. Dat zal dan ook een vertaling moeten vinden in een grotere betrokkenheid van de
raden in het verdere proces. Er zou derhalve naar onze mening vanuit de drie
betrokken gemeenten een werkgroep geformeerd moeten worden met daarin
delegaties van de drie gemeenteraden.
6. De suggestie van de inbreng van Valkenburg aan de Geul om een gezamenlijke
raadsconferentie met de raden van de beide gemeenten te organiseren spreekt ons
dan ook wel aan.
7. Vanwege onze geografische positie zou onze fractie ook zo’n gezamenlijke
raadsconferentie tussen Meerssen en Maastricht op prijs stellen en wellicht (als die
gemeenten daarvoor openstaan) ook met Beek en Nuth.
8. Ook de door het College zonder afstemming met de Raad ingezette gesprekken met
Valkenburg moeten breder getrokken worden, zodat er meer alternatieven aan de
horizon komen.
9. Het pre-informatieve onderzoek zal volgens uitspraak van de gedeputeerde
weliswaar door de provincie bekostigd worden, maar van belang zal zijn, dat de
vraagstelling nadrukkelijk door de drie (of meer) betrokken gemeenten wordt
geformuleerd. Ook daar zouden toch tenminste (delegaties uit) de drie (of meer)
gemeenteraden bij betrokken moeten worden..
10. Mocht het tot een herindeling komen, dan zou dat ook voor het huidige Meerssen
louterend kunnen werken in die zin, dat de oude tegenstellingen en politieke
verhoudingen een nieuwe start gaan krijgen, een van de motieven om destijds een
nieuwe partij als BRUG-M op te richten.
11. Verder onderstrepen wij het advies van de meergenoemde prof.J.van den Berg, dat
de inwoners zo vroeg mogelijk bij het gehele proces zouden moeten worden
betrokken, waarbij wij vanwege de geografische opbouw van de gemeente in 5
kernen het van belang vinden om de mogelijke nuancering per woonkern te
onderzoeken.
12. Het moment waarop de peilingen op raadsniveau zouden moeten plaatsvinden lijkt
ons echt pas te liggen nadat het door de provincie gesuggereerde verkennend preinformatieve onderzoek heeft plaatsgevonden.
Deze aandachtspunten zou onze fractie aan U willen meegeven om te verwerken in uw
reactie, dan wel om deze reactie als bijlage mee te zenden.
Wij zijn belangstellend van U te vernemen hoe U met onze reactie omgaat,
Namens de fractie BRUG-M
Mr G van der Bijl
Fractievoorzitter.
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