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Onderwerp
Motie fusie Risse - Westrom d.d. 20 juli 2016

Voorstel

1.

2.

Uitvoering te geven aan de motie "Fusie Risse - Westrom" d.d. 20 juli 2016 door:
de cöordinatiegroep Fusie te informeren via de brief in bijlage 2.
de wethouders van Werk, Inkomen en Zorg van de gemeenten Cranendonck,
Nederweert, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond te
informeren via de brief in bijlage 3.
De raad te informeren over de wijze waarop de motie is afgehandeld via de
raadsinformatiebrief in bijlage 4.

a.
b.

Inleiding
In het kader van de fusievoorbereiding Risse - Westrom zijn er voorwaarden gesteld en
procesafspraken gemaakt. Tijdens de informatiebijeenkomst voor raadsleden d.d. 13 juli
jl. heeft de Coördinatiegroep Fusie de laatste stand van zaken toegelicht. Tegelijkertijd
werden hierbij ook enkele nieuwe voorstellen gedaan. Aangezien deze voorstellen afwijken
van hetgeen met de raad is afgesproken, hebben meerdere raadsleden aangegeven zich
hierin niet te kunnen vinden. Dit heeft geleid tot een debat in de raadsvergadering van 20
juli 2016 en vervolgens in een motie (zie bijlage 1), die unaniem is aangenomen door alle
fracties.
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Argumenten
De raad heeft aangegeven zich niet in de voorstellen van de Coördinatiegroep Fusie te
kunnen vinden. De raad heeft in de motie expliciet aangegeven:
1. alleen een fusiebesluit in behandeling te nemen indien:
a. aantoonbaar aan alle randvoorwaarden is voldaan;
b. er tegelijkertijd de tekst van de gemeenschappelijke regeling voorligt.

Kanttekeningen
Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen
Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing.

Communicatie/ participatie

1.

2.
3.

De cöordinatiegroep Fusie dient geinformeerd te worden door middel

van de brief in
bijlage 2.
De wethouders van Werk, Inkomen enZorg van de gemeenten Cranendonck,
Nederweert, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond dienen
geïnformeerd te worden door middel van de brief in bijlage 3.
De raad dient via een raadsinformatiebrief geïnformeerd te worden over de wijze
waarop de motie is afgehandeld (bijlage 4).

Overleg gevoerd met
Intern:
Frank van Beeck (Beleidscoördinator OCSW)
Bijlagen

1.
2.
3.
4.

Motie "fusie Risse - Westrom" d.d.20
Brief coördinatiegroep Fusie.

juli 2016.

Brief wethouders Werk, Inkomen enZorg van de gemeenten Cranendonck,
Nederweert, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond.
Raadsinformatiebrief.
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MOTIE
Onderwerp: fusie Risse-Westrom

De raad van de gemeente Weert in vergadering bijeen d.d. 20

juli

2016,

Overwegende dat:
naar aanleiding van de informatiebijeenkomst fusietraject Risse-Westrom van 13
2016 blijkt dat de ontwikkeling in het fusieproces Risse-Westrom afwijkt van de
eerder gemaakte afspraken en besluiten van de raad van Weert;

-

Spreekt uit dat:
De raad een fusiebesluit slechts in behandeling zal nemen indien:
aantoonbaar aan alle randvoorwaarden is voldaan;
er tegelijkertijd een tekst van de gemeenschappelijke regeling voorligt

.
.

Draagt het college op:
de andere gemeenten (zowel Risse als Westrom-gemeenten) in kennis te stellen van deze

motie,
En gaat over tot de orde van de dag,
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Leden van de gemeenteraad
Postbus 950

6000 AZ WEERT

Weert, 26 juli 2016

Onderwerp :

Motie fusie Risse - Westrom

Geachte raadsleden,

julijl. heeft u een motie aangenomen over de fusie Risse - Westrom. Wij willen u
hierbij informeren dat deze motie inmiddels is uitgevoerd (BW-009814).

Op 20

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelij

ouders,

bu

F. Kn

gemee

n

H

Weth

r/le loco-burgemeester

Bijlagen:
1) kopie brief Coördinatiegroep Fusie
2) kopie brief wethouders Werk, Inkomen en Zorg Risse-gemeenten en Westromgemeenten
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Coördinatiegroep Risse - Westrom

t.a.v. de voorzitter
p/a Postbus 1117
6040 KC ROERMOND

Weert, 26 juli 2Ot6

Onderwerp :

Motíe fusie Risse - Westrom

Geachte voorzítter,

Op 13 julijl. is er een informatíebijeenkomst geweest waarin u de laatste stand van zaken
over de fusievoorbereiding heeft toegelicht. Bij deze presentatie zijn ook enkele
voorstellen gedaan. Aangezien deze voorstellen afwijken van hetgeen met de raad is
afgesproken, hebben meerdere raadsleden aangegeven zich hierin n¡et te kunnen vinden.
Dit heeft geleid tot een debat in de raadsvergadering van 20 julijl. en vervolgens in een
motie, die unaniem door alle fracties is aangenomen.
Met de motie heeft de raad uitgesproken een fusiebesluit slechts in behandeling te nemen
indien:
- aantoonbaar aan alle randvoorwaarden is voldaan; en
- er tegelijkertijd de tekst van de gemeenschappelijke regeling voorligt.

In het debat ís verder aangegeven dat in het huidíge proces de afspraak ís gemaakt dat de
gemeenschappelijke regeling (GR) van De Risse wordt gebruikt. De Coördinatiegroep Fusie
heefr voorgesteld om drie mogelijke varianten te gaan onderzoeken. Aangegeven werd dat
de concept-GR niet gelijktijdig met de definitieve fusierapportage wordt opgeleverd. Wel
was het voorstel om in december 2016 een fusieovereenkomst aan de raden voor te
leggen. Besluitvorming over de GR zal in dat scenario in het eerste kwartaal van 2OL7 zijn
voorzien, waarna deze GR per l januari 2018 in werking zal treden. Door de
coördinatíegroep werden de raden desondanks verzocht om in december 2016 een
onomkeerbaar besluit te nemen. De raadsleden hebben aangegeven dat hiervan geen
sprake kan zijn.
De definítieve besluitvormíng over àlle aspecten die met de fusie te maken hebben, díent
te allen tijde bij de raden te blíjven. Bovendien wil de raad de besluitvormíng baseren op
alle benodigde informatie. Dit houdt in dat er niet aangestuurd wordt op een
onomkeerbaar besluit in december 2OL6 zonder dat de raad zich heeft kunnen uitspreken
over alle stukken die met de fusie verband houden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geÏnformeerd te hebben.
Met vriendelijke

roet,
wethoud ers,

M.H.F

H

gemeentesecretaris

Wethou

1

oco-burgemeester
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Gemeente Cranendonck
Wethouder de heer mr. P.J. van Tulden
Postbus 2090
6020 AB BUDEL

Weert, 26

juli 2016

Onderwerp :

Motie fusie Risse - Westrom

Geachte heer van Tulden,

Op 13 jul¡jl. is er een informatiebijeenkomst geweest waarin de Coördinatiegroep Fusie de
laatste stand van zaken over de fusievoorbereiding heeft toegelicht. Bij deze presentatie
zijn ook enkele voorstellen gedaan. Aangezien deze voorstellen afuvijken van hetgeen met
de raden is afgesproken, hebben meerdere raadsleden van de gemeente Weeft
aangegeven zich hierin niet te kunnen vinden. Dit heeft geleíd tot een debat in de
raadsvergadering van 20 julijl. en vervolgens in een motie, die unaniem door alle fracties
is aangenomen.
Met de motie heeft de raad uitgesproken een fusiebesluit slechts in behandeling te nemen

indien:

-

aantoonbaar aan alle randvoon¡vaarden is voldaan; en
er tegelijkertijd de tekst van de gemeenschappelijke regeling voorligt.

De raad heeft het college daarbij tevens opgedragen om alle betrokken gemeenten van de
motie in kennis te stellen.

Wij vertrouwen erop u híermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,

wethoude rS,

M.H.F

H. Litjens

gemeentesecretaris

r
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Gemeente Echt-Susteren
Wethouder de heer G.H.C. Frische
Postbus 450
61OO

AL

Weert, 26

ECHT

juli 2016

Onderwerp :

Motie fusie Risse - Westrom

Geachte heer Frische,
Op 13 julijl. is er een informatiebijeenkomst geweest waarin de Coördinatiegroep Fusie de
laatste stand van zaken over de fusievoorbereiding heeft toegelicht. Bij deze presentatie
zijn ook enkele voorstellen gedaan. Aangezien deze voorstellen afwijken van hetgeen met
de raden is afgesproken, hebben meerdere raadsleden van de gemeente Weert
aangegeven zich hierin niet te kunnen vinden. Dit heeft geleid tot een debat in de
raadsvergadering van 20 julijl. en vervolgens in een motie, die unaniem door alle fracties
is aangenomen.
Met de motie heeft de raad uitgesproken een fusiebesluit slechts ín behandeling te nemen

indien:

-

aantoonbaar aan alle randvoorwaarden Ís voldaan; en
er tegelijkertijd de tekst van de gemeenschappelijke regeling voorligt.

De raad heeft het college daarbíj tevens opgedragen om alle betrokken gemeenten van de

motie in kennis te stellen.
Wij veftrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelíjke groet,
bu

M.H.F

en wethouders,

apen

H

gemeentesecretaris

1e loco-burgemeester
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Gemeente Leudal
Wethouder de heer R. Verlinden
Postbus 3008
6093 ZG Heythuysen

Weert, 26 juli 2016

Onderwerp :

Motie fusie Risse - Westrom

Geachte heer Verlinden,
Op 13 julijl. is er een informatiebijeenkomst geweest waarin de Coördinatiegroep Fusie de
laatste stand van zaken over de fusievoorbereiding heeft toegelicht. Bij deze presentatie
zijn ook enkele voorstellen gedaan. Aangezien deze voorstellen añruijken van hetgeen met
de raden is afgesproken, hebben meerdere raadsleden van de gemeente Weert
aangegeven zich hierin niet te kunnen vinden. D¡t heeft geleid tot een debat in de
raadsvergadering van 20 juli jl. en vervolgens in een motie, die unaniem door alle fract¡es
is aangenomen.
Met de motie heeft de raad uitgesproken een fusiebesluit slechts in behandeling te nemen
indien:
- aantoonbaar aan alle randvoorwaarden is voldaan; en
- er tegelijkertijd de tekst van de gemeenschappelijke regeling voorligt.

De raad heeft het college daarbij tevens opgedragen om alle betrokken gemeenten van de
motie in kennis te stellen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke
bu

wethouders

M.H.F

gemeen

H

ns

e

1e loco-burgemeester

Wilhelminasingel 101
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Gemeente Maasgouw
Wethouder mw. A.H.C. Smeets - Palmen
Postbus 7000
6050 AA MAASBRACHT

Weert, 26 juli 2OL6

Onderwerp :

MotÍe fusie Risse - Westrom

Geachte mevrouw Smeets

-

Palmen,

Op 13 julijl. is er een informatiebijeenkomst geweest waarin de Coördinatiegroep Fusíe de
laatste stand van zaken over de fusievoorbereiding heeft toegelicht. Bij deze presentatie
zijn ook enkele voorstellen gedaan. Aangezien deze voorstellen añruijken van hetgeen met
de raden is afgesproken, hebben meerdere raadsleden van de gemeente Weert
aangegeven zich hierin niet te kunnen vinden. Dit heefr geleid tot een debat in de
raadsvergadering van 20 julijl. en vervolgens Ín een motie, die unaniem door alle fracties
is aangenomen.
Met de motie heeft de raad uitgesproken een fusiebesluit slechts in behandeling te nemen

indien:

-

aantoonbaar aan alle randvoorwaarden is voldaan; en
er tegelijkertijd de tekst van de gemeenschappelijke regeling voorligt.

De raad heeft het college daarbij tevens opgedragen om alle betrokken gemeenten van de
motie in kennis te stellen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,

burgemeester

M.H.F.

wethouders,

pen

H

gemeentesecretaris

e

loco-burgemeester

Wilhelm¡nas¡ngel 101
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Gemeente Nederweert
Wethouder de heer H.W.M. Geraats
Postbus 2728
6030 AA NEDERWEERT

Weert, 26 juli 2OL6

Onderwerp :

Motie fusie Risse - Westrom

Geachte heer Geraats,

Op 13 julijl. is er een informatiebijeenkomst geweest waarin de Coördinatiegroep Fusie de
laatste stand van zaken over de fusievoorbereiding heeft toegelicht. Bij deze presentatie
zijn ook enkele voorstellen gedaan. Aangezien deze voorstellen afwijken van hetgeen met
de raden is afgesproken, hebben meerdere raadsleden van de gemeente Weert
aangegeven zich hierin niet te kunnen vinden. Dit heeft geleid tot een debat in de
raadsvergadering van 20 julijl. en vervolgens in een motie, die unaniem door alle fracties
is aangenomen.
Met de motie heeft de raad uítgesproken een fusiebesluit slechts in behandeling te nemen

indien:

-

aantoonbaar aan alle randvoorwaarden is voldaan; en
er tegelijkertijd de tekst van de gemeenschappelíjke regeling voorligt.

De raad heeft het college daarbij tevens opgedragen om alle betrokken gemeenten van de
motie in kennis te stellen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben
Met vriendelijke groet,
bu

en wetho uders,

M.H.F. Knaapen

H

gemeentesecretaris

r/1e loco-burgemeester
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Gemeente Roerdalen
Wethouder de heer l.G-4.M. den Teuling
Postbus 6099
6077 ZH St. Odiliënberg

Weert, 26 juli 2076

Onderwerp :

Motie fusie Risse - Westrom

Geachte heer den Teuling,
Op 13 julijl. is er een ínformatiebijeenkomst geweest waarin de Coördinatiegroep Fusie de
laatste stand van zaken over de fusievoorbereiding heeft toegelicht. Bij deze presentatie
zijn ook enkele voorstellen gedaan. Aangezien deze voorstellen añruijken van hetgeen met
de raden is afgesproken, hebben meerdere raadsleden van de gemeente Weeft
aangegeven zich hierin niet te kunnen vinden. Dit heeft geleíd tot een debat in de
raadsvergadering van 20 julijl. en vervolgens in een motie, die unaniem door alle fracties
is aangenomen.
Met de motie heeft de raad uitgesproken een fusiebesluit slechts in behandeling te nemen
indien:
- aantoonbaar aan alle randvoorwaarden is voldaan; en
- er tegelijkertijd de tekst van de gemeenschappelijke regeling voorligt.
De raad heeft het college daarbíj tevens opgedragen om alle betrokken gemeenten van de

motie in kennis te stellen.
Wij vertrouwen erop u híermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,

burgemeester

M.H.F.

wethouders,

pen

gemeentesecretaris

e

loco-burgemeester

W¡lhelm¡nasingel 101

Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert
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Gemeente Roermond
Wethouder de heer drs. G. IJff
Postbus 900

6040 AX ROERMOND

Weert, 26 juli 2OL6

Onderwerp :

Motíe fusie Risse - Westrom

Geachte heer IJff,

Op 13 julijl. is er een informatiebíjeenkomst geweest waarin de Coördinatiegroep Fusie de
laatste stand van zaken over de fusievoorbereiding heeft toegelicht. Bij deze presentatie
zijn ook enkele voorstellen gedaan. Aangezien deze voorstellen añruijken van hetgeen met
de raden is afgesproken, hebben meerdere raadsleden van de gemeente Weert
aangegeven zich hierin niet te kunnen vinden. Dit heeft geleid tot een debat in de
raadsvergadering van 20 jut¡ jl. en vervolgens in een motie, die unaniem door alle fracties
is aangenomen.
Met de motie heeft de raad uitgesproken een fusiebesluit slechts in behandeling te nemen

indien:

-

aantoonbaar aan alle randvoorwaarden is voldaan; en
er tegelijkertijd de tekst van de gemeenschappelijke regeling voorligt.

De raad heeft het college daarbíj tevens opgedragen om alle betrokken gemeenten van de
motie in kennis te stellen.

Wij vertrouwen erop u híermee voldoende geïnformeerd te hebben
Met vriendelíjke groet,
en wethouders,

bu

M.H.F.

n

ns

gemeentesecretaris

e

loco-burgemeester
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