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Onderwerp

Art. 40 vragen SP-fractie

Voorstel

1. Akkoord te gaan met de bijgaande beantwoordingsbrief

Inleiding

Per brief van 26 augustus 2016 heeft de SP-fractie artikel 4O-vragen gesteld over de
relatie SML, Keyport2O2O en OML. Voor de beantwoording wordt u kortheidshalve
verwezen naar de bijlage.

Beoogd effect/doel

De vragen van de SP-fractie te beantwoorden.

Argumenten

Artikel 4O-vragen dienen via uw college te worden beantwoord.

Kanttekeningen

Geen.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Afdeling
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Brief SP-fractie d.d. 26 augustus 2016
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Aan de SP-fractie Weert
Sutjensstraat 10c
6006 HW Weert

Weert, 20 september 2016

Onderwerp: Beantwoording artikel 4O-vragen m.b.t. SML, Keypott2O2O en OML

Geachte fractieleden,

In uw brief van26 augustus 2016 heeft u ons college op grond van artikel 40 van het
Reglement van Orde van de gemeenteraad vragen gesteld. Deze vragen gaan over de
relatie tussen SML, Keyport2O2O en OML. In deze brief zullen wij uw vragen schriftelijk
beantwoorden.

Vraag 1. Wat is de relatie tussen Keyport 2020, SML, Hoge Dunk en OML?

Antwoord:
De uitvoeringsorganisaties werken ieder aan het versterken van het vestigingsklimaat in
Midden-Limburg (en Cranendonck voor wat betreft Keyport 2020). Daarbij heeft elke
organisatie zijn eigen focus en verschillende participanten. Alle Hoge Dunk-activiteiten zijn
eind 2013 opgegaan in Keyport-verband.

Keyport 2020 richt zich op triple helix (overheid, ondernemers, onderwijs- en
kennisinstellingen) gebaseerde activiteiten die raakvlak hebben met de innovatieve
economie waar bedrijven, werkgelegenheid en goed onderwijs centraal staan. Keyport
bestaat uit vertegenwoordigers van de drie O's. Namens de overheid zijn dit de zeven
Midden-Limburgse gemeenten en de Brabantse gemeente Cranendonck.

Het SML is een netwerkorganisatie die zich richt op het creëren van kaders voor de
ruimtelijk-economische ontwikkeling van de regio. Een voorbeeld is de behoefte aan een
regionaal beleidskader voor werklocaties (POl-opgave). Deelnemers zijn de zeven Midden-
Limburgse gemeenten.

De OML heeft als belangrijkste taken de verkoop van bouwkavels, beheer en
herstructurering van bedrijventerreinen en advies en begeleiding in relatie tot eerdere
taken. Aandeelhouders zijn de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen
en Roermond.

Vraag 2. Welke (formele) relatie(s) heeft de directeur van OML met de samenwerkings-
verbanden Keyport 2020, SML en voor zo ver nog van toepassing Hoge Dunk?

Antwoord:
De directeur van OML neemt deel aan het bestuurlijk overleg van het werkveld economie
van SML.
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Vraag 3. Wat is de mening van het college over het feit dat de directeur van OML aanblijft,
onda n ks een gerechtel ijke veroordel i ng?

Antwoord:
Het besluit over het aanblijven van de directeur van OML is een bevoegdheid van de
aandeelhouders van OML. De gemeente Weert maakt hier geen deel van uit. Wij nemen
derhalve geen standpunt in over deze kwestie.

Vraag 4. Acht het college dit als een wenselijke situatie? Zo ja, waarom? Zo nee, welke
acties gaat het ondernemen?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 3

Wij vertrouwen er op u hiermee vold hebben geTnformeerd

Met vriendelijke groet,
burgemee wethouders,

M.H.F pen
gemeentesecretaris bu r



SP fractie Weert
www.weert.sp.nl
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weert@sp.nl

Weert, 26 augustus 2016

Aan:
Van:
Betreft:
Onderwerp:

Het College van Burgemeester en Wethouders van Weert
Jeroen Goubet en Bert Peterse, SP-fractie Weert
Schriftelijke vragen, conform artikel 40 van het reglement van orde
Relatie SML, Keyporl2020 en OML

Geacht College,

De afgelopen dagen heeft een meerderheid van de OML-gemeenten hun vertrouwen
uitgesproken in de heer Tilman-Schreurs als directeur van OML. De Ontwikkelingsmaatschappij
Limburg BV heeft als doelstelling 'hef vestigingsklimaat verbeteren en de regionale economische
structuur versterken". De aandeelhouders zijn gemeente Echt-Susteren (17,1o/o), gemeente
Leudal (18,9%), gemeente Maasgouw (12,60/o), gemeente Roerdalen (10,6%)en gemeente

Roermond (40,5%). Bekend is dat de gemeente Roerdalen het vertrouwen heeft opgezegd en
Roermond zich onthouden heeft van stemming, waardoor een meerderheid van de overgebleven
stemmen vóór Schreurs was.

DE OML houdt zich bezig met verkoop van bouwkavels, het beheer van bedrijventerreinen, de
herstructurering bedrijventerreinen en advies en begeleiding. Activiteiten waarbij de directeur is

veroordeeld in zijn rol als wethouder in Roermond destijds. Hoewel de gemeente Weert geen
aandeelhouder is, raakt het de belangen van de gemeente Weert wel. Met name omdat OML
onderdeel is van Keyport 2020 en het Samenwerkingsverband Midden Limburg (SML).

De SP is van mening dat het college van Weert zich moet uitspreken in deze kwestie en betreurt
het dat de OML directeur niet de eer aan zich zelf heeft gehouden. Dit bevestigd een
bestuurscultuur van de vriendenrepubliek en old-boys-network, waar wat de SP betreft de
gemeente Weert niet aan mee doet. Wij hebben de volgende schriftelijke vragen:
1. Wat is de relatie tussen Keyport 2020, SML, Hoge Dunk en OML?
2. Welke (formele) relatie(s) heeft de directeur van OML met de samenwerkingsverbanden

Keyport 2020, SML en voor zo ver nog van toepassing Hoge Dunk?
3. Wat is de mening van het college over het feit dat de directeur van OML aanblijft, ondanks

een gerechtel ijke veroordel ing?
4. Acht het college dit als een wenselijke situatie? Zo ja, waarom? Zo nee, welke acties gaat

het ondernemen?

Met vriendelijke groet,

Namens de SP-fractie,

Jeroen Goubet Bert Peterse




