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Jaarverantwoording 2015 SML

Voorstel

1. In te stemmen met de jaarverantwoording 2015 SML
2. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief

Inleiding

Op 29 februari 201-6 heeft het Netwerkberaad van de Samenwerking Midden-Limburg (SML)

de jaarverantwoording 20L5 vastgesteld. Deze jaarverantwoording bevat een jaarverslag en

een jaarrekening. Het jaarverslag bevat een beschrijving van de activiteiten van de

verschillende werkvelden van SML. Voor de inhoud hiervan wordt kortheidshalve verwezen
naar de bijlage. De jaarrekening valt positief uit. Doordat de bijdrage aan Keyport lager dan
begroot is uitgevallen en er bovendien sprake is van een positief exploitatieresultaat heeft
SML € 25.393 aan vrije ruimte over. Doordat er nauwelijks meer reserves zijn heeft het
Netwerkberaad besloten om deze vrije ruimte op te nemen in de reserve.

ln het Netwerkberaad van 25 april 20L6 heeft de burgemeester medegedeeld dat de

gemeenteraad van Weert heeft ingestemd met de Agenda maar dat hier uitvoerig over is
gediscussieerd. Aan de wens van de raad om 2 x per jaar een rapportage vanuit SML te
ontvangen wordt gehoor gegeven. Er wordt nog bekeken hoe en in welke vorm dit het beste

kan gebeuren. Ook is aangegeven dat de gemeente Weert niet wil samenwerken binnen de

drie D's vanuit SML, hoewel samenwerking met een of meer gemeenten in Midden-Limburg
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zowelwensel¡jk als noodzakelijk is. Beide punten zíjn meegenomen in bijgaande

raadsinfo rmatiebrief.

Beoogd effect/doel

Door middel van de Jaarverantwoording 2015 worden de zeven deelnemers binnen SML
geïnformeerd over de activiteiten en de financiële situatie.

Argumenten

1.1 De Jaarverantwoording geefteen helder beeld van de activiteiten en resultaten in
2015

2.1 De gemeenteraad wordt actief geïnformeerd over SML
Zeker gezien de uitvoerige discussie over de Agenda van Midden-Limburg is het op
de hoogte houden van de gemeenteraad op zun plaats. Dlt gebeurt al perlodlek
d.m.v. de nieuwsbrieven van SML.

Kanttekeningen

N.v.t

Financiële, personele en juridische gevolgen
Voor de participatie in SML zijn structureel middelen gereserveerd (0,60 per inwoner).
Instemmen met het jaarverslag heeft hierop geen consequenties.

Uitvoering/evaluatie

N.v.t.

Comm unicatie/ partici patie

N.v.t.

Overleg gevoerd met

Intern:

René Bladder, afdelingshoofd RB

Extern:

nvt

Bijlagen
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GEMEENTE I/tIEERT

Aan de leden van de gemeenteraad

Weert, 27 mei 2016

Onderwerp : Jaarverantwoording 2015 SML

Geachte raadsleden,

Op29 februari20L6 heeft het Netwerkberaad van de Samenwerking Midden-Limburg (SML)

de jaarverantwoording 2015 vastgesteld. Dit rapport bevat een jaarverslag en een
jaarrekening. Het jaarverslag bevat een beschrijving van de activiteiten van de verschillende
werkvelden van SML. Voor de inhoud hiervan wordt kortheidshalve verwezen naar de
bijlage.

De jaarrekening valt positief uit. Doordat de bijdrage aan Keyport lager dan begroot is

uitgevallen en er bovendien sprake is van een positief exploitatieresultaat heeft SML

€ 25.393 aan vrije ruimte over. Doordat er nauwelijks meer reserves zijn heeft het
Netwerkberaad besloten om deze vrije ruimte op te nemen in de reserve.

ln het Netwerkberaad van 25 april 2016 is medegedeeld dat u heeft ingestemd met de

Agenda onder vermelding van de uitvoerige discussie. Aan uw wens om 2 x per jaar een

rapportage vanuit SML te ontvangen wordt gehoor gegeven, er wordt nog bekeken hoe en

in welke vorm dit het beste kan gebeuren. Ook is aangegeven dat de gemeente Weert voor

SML geen rol ziet in de samenwerking binnen de drie D's. De samenwerking met een of
meer gemeenten in Midden-Limburg op dit gebied is wenselijk maar komt op andere wijze

tot stand.

Mocht u naaraanleidingvan deze brief vragen hebben, dan kunt u contactopnemen met
Pierre Heuts, beleidsmedewerker economie (p.heuts@weert.nl of 0495-575242).

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weeft

Telefoon: L4 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geinformeerd

Met vriendelijke groet,
bu rgemeester en wethouders,

€r\ .

M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris

Bijlage : Jaarverantwoording 2015 SML
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Jaarverslag & Jaarrekening 2015

Samenwerk¡ng
M¡dden-L¡mburg

Roermond, 15 februari 2016

Regiobureau SML, Peter Blasió
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Voorwoord

Voor u ligt de jaarverantwoording 2015 van Samenwerking Midden-Limburg (SML), de eerste
jaarverantwoording -bestaande uit een jaarverslag en een jaarrekening- betreffende de
netwerksamenwerking die formeel op 2 februari 2015 van start is gegaan met de ondertekening van de
beëindigingsovereenkomst regiofonds GOML en de bestuursovereenkomst SML. Doel van de nieuwe
bestuursovereenkomst tussen de zeven Midden-Limburgse gemeenten is nauw samen te werken met
elkaar en met partners om de regio nog mooier en nog sterker te maken. Als samenwerkende gemeenten
in Midden-Limburg willen we immers het beste voor onze inwoners. Dat is de opdracht en

verantwoordelijkheid voor elk lokaal bestuur en voor een deel kunnen de individuele gemeenten hier zelf
voor zorgen. Voor een deel gaat dat in samenwerking met andere gemeenten gerealiseerd worden.
Regionale samenwerking is een absolute must om voor de inwoners van Midden-Limburg het beste te
bereiken.

De jaarverantwoording laat een positief beeld zien van de opstart en ontwikkeling van de regionale
samenwerking in het netwerkverband. Vanuit de overtuiging dat de regionale samenwerking in Midden-
Limburg niet mag uitgroeien tot een bureaucratisch moloch, is ervoor gekozen de regionale samenwerking
gestalte te geven in de vorm van een toegankelijke regionale netwerkorganisatie die over voldoende daad-
en slagkracht moet beschikken. SML is daarbij het platform voor overleg en afstemming tussen
gemeenten, gefaciliteerd en ondersteund door een regiobureau. Uiteraard hebben we; bestuurlijk en
ambtelijk, moeten wennen aan deze nieuwe manier van samenwerken, die gebaseerd is op wens en

behoefte en vanuit vrijblijvendheid. Ook de toeziende rol op het proces van samenwerking door het SML
Netwerkberaad is van een andere aard dan de leidende rol die de stuurgroep GOML als voorloper van
SML heeft vervuld. Gedurende 2015 is de samenwerking binnen de netwerkstructuur van SML in
ontwikkeling geweest. lnformatie-uitwisseling en beleidsafstemming hebben een centrale rolvervuld. ln

2016 zullen we verder inzetten op het versterken van de binnen SML beoogde daad- en slagkracht, net

zoals we een grotere betrokkenheid van maatschappelijke en andere partners binnen de samenwerking
nastreven. De werkwijze vanuit zes inhoudelijke werkvelden (aangevuld met Keyport 2020) is in principe goed

en in 2016 zal de integraliteit tussen de werkvelden versterkt worden.

ln financiële zin is SML binnen de door de begroting gestelde kaders gebleven.

Begin 2017 wordt de eerste evaluatie van SML gepresenteerd. De evaluatie zal onder meer ingaan op de
vraag of een netwerkorganisatie voldoende kracht en bezetting kan ontlenen aan de reguliere ambtelijke
organisaties van de zeven Midden-Limburgse gemeenten, inclusief het principe van de gesloten beurzen.
Er is immers geen centraal (GOML) programmabureau meer, maar enkel een parttime coördinator. De
uitvoerende werkzaamheden in de werkvelden van SML moeten uit de ambtelijke (en bestuurlijke)
capaciteit van de gemeenten komen. Vervolgens kan de evaluatie ook gebruikt worden om de algehele
werking van SML rondom doelen en ambities te toetsen.

De samenwerking binnen SML heeft in 2015 veel gerealiseerd, maar er is ook nog veel te doen in de
komende jaren. Het jaar 2016 biedt Midden-Limburg nieuwe kansen en mogelijkheden waar wij met
vertrouwen, enthousiasme en ambitie mee aan de slag gaan.
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Jaarverslag

Op 2 februari 2015 is de netwerkorganisatie Samenwerking Midden-Limburg (SML) gestart. Het netwerk

van de samenwerkende gemeenten in de regio heeft zich concreet ontwikkeld naar zes werkvelden:

Energie & Economisch Beleid, Landbouw & Natuur, Recreatie & Toerisme, Mobiliteit & lnfrastructuur,

Wonen, Zorg & Woonomgeving en Euregionale Samenwerking) aangevuld met Keyport 2O2O. De

werkvelden worden bemenst door de samenwerkende gemeenten. ln de afgelopen maanden is vanuit de

verschillende werkvelden in samenwerking met de SML coördinatie gewerkt aan het opstellen -en het

bestuurlijk vastleggen- van werkprogramma's. Voor een deel betreft het de regionale uitwerking van

beleidsopties opgenomen in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL2014) en de aanpak van de

Woonvisie Midden-Limburg, evenals het uitvoeren van trajecten en projecten ingezet onder de GOML,

zoals de aanpak van de Maasplassen en de N280. Tevens wordt per werkveld gewerkt aan actuele en

toekomstige opgaven voor de regionale samenwerking.

Elk werkveld heeft op die manier gezorgd voor de benodigde visie, strategie of beleidsvorming op het

thema van het werkveld, middels regionale ambtelijke en bestuurlijke overleggen, waarbij ook is afgestemd

met ondernemers, onderwijs en maatschappelijk middenveld. Die zijn de basis voor regionale

uitvoeringsplanning en gezamenlijke projecten. Per werkveld ontstaat zo een geheel pakket van visie,

samenwerkingstrajecten en concrete plannen.

Aqenda voor Midden-Limburo

De verschillende werkprogramma's zijn vervolgens bezien op dwarsverbanden en getransformeerd tot een

concept dat de strategische visie van de regio weergeeft op een wijze die de verschillende werkvelden

overstijgt. Ze zijn gebundeld tot een integraal geheel met als overkoepelende thema's: Aantrekkelijk,

Verbindend en Groen. Dit integrale geheel is de strategische Agenda voor Midden-Limburg en bevat de

meest relevante onderwerpen waarbinnen samenwerking gewenst dan wel noodzakelijk is. Het gaat om de

samenhang op inhoudelijke ondenuerpen, die verdeeld zijn over meerdere SML werkvelden. Het geeft aan

waar de gemeenten in Midden-Limburg met hun samenwerkingspartners in de periode 2O16-2020, met een

uitkijk naar 2025, gezamenlijk de schouders onder gaan zetten. De input voor deze concept visie is
geleverd door de bestuurders en ambtenaren die binnen de werkvelden samenwerken, aangevuld met de

opmerkingen welke door ondernemers en overige partijen uit het maatschappelijk middenveld zijn gemaakt

tijdens de Avond van Midden-Limburg. Verschillende ontwerpen van de concept visie zijn door het

Netwerkberaad besproken, alvorens de thans voorliggende versie tot stand kwam.

De Agenda voor Midden-Limburg richt zich in eerste aanleg op fysiek, economische en ruimtelijke

onderwerpen. Ook de werkvelden van SML zijn daarop ingericht (met uitzondering van het werkveld

Wonen, zorg en woonomgeving waar ook zorg een van uit te werken thema's is. De wens bestaat om op

termijn ook te onderzoeken welke intergemeentelijke samenwerkingsmogelijkheden binnen het SML

netwerk bestaan in het sociale domein.

Avond van Midden-Limburq

Bij de start van SML is aangegeven dat de bestuurlijk-inhoudelijke Agenda voor Midden-Limburg als

bespreekconcept zal dienen in een regionaal overleg van bestuurders, raadsleden, ondernemers en

overige partijen uit het maatschappelijk middenveld. Dit overleg -de Avond van Midden-Limburg- heeft

plaatsgevonden op 26 november 2015.ln een interactieve setting is de regio via thematafels aan de slag

gegaan om de Agenda verder aan te scherpen. Kern van de Agenda voor Midden-Limburg zijn de eerder
genoemde overkoepelende thema's Aantrekkelijk, Verbindend en Groen. De aanwezigen konden

instemmen met de hoofdlijnen van de Agenda voor Midden-Limburg, maar vroegen vanwege de

uitgebreidheid van de agenda wel om de integraliteit en focus op geprioriteerde onderwerpen te bewaken,

teneinde de uiteindelijk te bereiken doelen en integrale aanpak niet uit het oog te verliezen.
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Het resultaat is een strategische agenda die van onder af is opgebouwd, die de visie van de regio
weergeeft en die de samenhang in het gebied bundelt. De Agenda dient verder als basis voor het gesprek

met de provincie gedurende de Regiodialoogdag, waarbij Midden-Limburg en provincie tot afstemming
komen over de koers van de regio in relatie tot het provinciale beleid en hoe die elkaar kunnen versterken.
Het doel hiervan is om een leidraad op te stellen voor projecten en plannen die er in de regio werkelijk toe
doen.

Status van Aqenda voor Midden-Limburq

De Agenda voor Midden-Limburg kan worden gezien als een richtinggevend document voor de
samenwerkende gemeenten. ln die zin zou volledigheidshalve gesproken moeten worden van de "Agenda
voor de Samenwerking in Midden-Limburg". De agenda is geen bindend, maarwel een richtinggevend

document voor de samenwerking. Door in te stemmen met de agenda stemmen de gemeente in met de

ambities van de samenwerking in Midden-Limburg die in essentie vrijwillig van aard is en blijft. De agenda
beschrijft de mogelijkheden en kansen van samenwerking (vanuit de gedachte van "samen sterker") maar
de gemeenten worden niet gebonden aan de agenda of verplicht tot samenwerking. Uitgangspunt is dat
(uiterlijk in april 2016) alle gemeenteraden hebben ingestemd met de agenda. De werkvelden gaan aan de

slag met het oppakken van de ambities en speerpunten zoals beschreven in de Agenda voor Midden-
Limburg. Terugkoppeling naar de gemeenteraden omtrent de voortgang en uitwerking van de Agenda vindt
op halfjaarlijkse basis plaats, met een eerste voortgangsrapportage over de uitvoering/voortgang van de

Agenda voor Midden-Limburg die in de zomer 2016 aan de gemeenteraden wordt aangeboden. De tweede
voortgangsrapportage volgt dan eind 2016. Voor begin 2017 staat conform bestuursovereenkomst de
eerste evaluatie van SML gepland.

SML Reqiobureau

Naast de inhoudelijke vulling en het proces van de totstandkoming van de Agenda voor Midden-Limburg en

de organisatie van de Avond van Midden-Limburg is het Regiobureau verantwoordelijk geweest voor
uiteenlopende taken op het gebied van coördinatie, secretariële en administratieve werkzaamheden en

communicatieve uitingen. Het gaat daarbij om het zorgdragen voor de verdere finetuning van de inrichting
van SML inclusief de zelfstandige en zelfvoorzienende werkvelden, zowel bestuurlijk, financieel en

organisatorisch inclusief het vinger aan de pols houden voor wat betreft de afwikkeling van oude GOML-
projecten en -trajecten en de relatie met Keyport 2O20.ln algemene zin heeft het Regiobureau gefungeerd

als een linking pin tussen de werkvelden, een sparringpartner en vraagbaak voor de werkvelden die
coördineert, signaleert, makelt en schakelt en die daarbij oog heeft voor een efficiënte bundeling van
werkzaamheden tussen de werkvelden, de twee gebiedsbureaus en Keyport 2020. Het Regiobureau
verbindt, zoekt naar overlap en signaleert eventuele problemen. Andere activiteiten in 2015 betreffen de

coördinatie van de regionale POL2O14 bijdrage, de coördinatie Transitieatlas buiten het werkveld
woonomgeving, alsmede het beheer van het digitale kantoor en het uitbrengen van nieuwsbrieven en

incidentele persberichten. Op ad hoc basis heeft het Regiobureau in samenwerking met de werkvelden een
bijdrage geleverd aan de samenwerkingsagenda van het Rijk. Eind 2015 is voorts een aanvang gemaakt
met het SML position paper.

Kennistour
De kennistour heeft als doel om samen inspiratie en kennis op te doen van actuele thema's die spelen in
Midden-Limburg. En om te verkennen welke kansen en oplossíngen er zijn voor onze regio. Aangezien

samenwerking tussen de gemeenten en andere professionals steeds belangrijker wordt, heeft de
kennistour ook als doel om te netwerken zodat mensen elkaar gemakkelijker weten te vinden. Na de start
in 2013, hebben in 2015 enkele wijzigingen in de opzet plaatsgevonden: de kennistour is voortgezet binnen
SML en de werkvelden van SML zijn nauw betrokken bij de organisatie van de kennistour. De

bijeenkomsten zijn ook'opengesteld'voor externe partijen zoals maatschappelijke partners, ondernemers,
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belangenverenigingen, etc. Daarnaast ligt een sterkere nadruk op het interactieve aspect: met elkaar wordt
actief, in groepsverband, het thema verder verkend (na een aantal inleiders). ln het kader van de
Kennistour SML hebben in 2015 drie bijeenkomsten plaatsgevonden: op 27 januari is gestart met een
bijeenkomst over de betekenis van Leisure, gevolgd door een bijeenkomst op 21 april over de duurzame
ontwikkeling (met het accent op de energietransitie) van de regio. Tot slot is op 17 november gesproken
over het thema arbeidsmigranten/statushouders. De bijeenkomsten zijn zeer goed bezocht door
ambtenaren uit de zeven gemeenten, door de provincie Limburg en door diverse externe professionals. ln
totaal (3 bijeenkomsten) hebben in 2015 circa 50 externen en 100 ambtenaren deelgenomen, werkzaam in

het ruimtelijke, economische èn sociale domein. ln 2016 wordt de kennistour voortgezet.

Wonen. Zoro en Woonomoevino
Het werkveld Wonen, Zorg en Woonomgeving is uit praktische overwegingen onderverdeeld in de
subwerkvelden Wonen, Wonen &Zorg en Woonomgeving. Het werkveld beschikte sinds eind 2O14 als
enige werkveld al over een regionale structuurvisie, de Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving
Midden-Llmburg.

Wonen
ln 2015 heeft het subwerkveld Wonen zich met name gefocusd op het uitvoeren van de afspraken zoals
opgenomen in de uitwerkingsparagraaf van deze structuurvisie. Het afbouwen van de planvoorraad stond
hierbij centraal, iedere gemeente is actief hiermee aan de slag. Daarnaast zijn in 2015 samen met de
provincie de bestuursafspraken Wonen opgesteld.
ln 2015 is ook het traject om te komen tot Regionale Prestatieafspraken opgestart, deze zullen in 2016
verder vorm krijgen. Deze regionale prestatieafspraken worden gezamenlijk door de corporaties, de
gemeenten en de huurdersbelangenverenigingen opgesteld, op basis van afspraken die voortkomen uit de
regionale structuurvisie, De corporaties trekken dit traject. Aangezien het regionale aspect hierin een
pilotachtig karakter heeft, kijkt de provincie ambtelijk vanaf de zijlijn mee.
Centraal thema in 2015 was daarnaast ook de huisvesting van de, drastisch verhoogde taakstelling voor,
statushouders. Er is gepoogd de opgave voor de huisvesting van statushouders in relatie tot huisvesting
voor alle specifieke doelgroepen in beeld te brengen op het niveau van Noord- en Midden-Limburg. Dit is
echter op dit schaalniveau niet mogelijk gebleken. Regionaal wordt door wonen wel nog steeds
nadrukkelijk ingezet op een goede afstemming met het sociale domein. De regio heeft de provincie
gevraagd in dit dossier een coördinerende rol op zich te nemen. Dat heeft geresulteerd in het TOPV
Belangrijke partners in dit vraagstuk zijn naast de provincie en het rijk, ook de corporaties en particuliere
verhuurders. ln 2016 zal dit vraagstuk nog veel aandacht vergen van het werkveld

Wonen & Zorg
ln 2015 zijn de corporaties op verzoek van het werkveld gevraagd om samen met de zorgpartijen tot een
strategische woon-zorg visie te komen. Hierbij wordt zorg benaderd vanuit het ruimtelijke aspect. Daar
waar de corporaties elkaar gedurende het traject van de structuurvisie gevonden hadden en op strategisch
niveau met elkaar in overleg waren, bleek dit namelijk voor de zorgpartijen destijds nog niet mogelijk. Het
delen van de strategische informatie bleek en blijkt voor sommige zorgpartijen nog steeds lastig te zijn.
Enkele partijen uit de zorgsector zijn samen met de gezamenlijke corporaties nog in gesprek over wonen
en zorg. Gemeenten worden daar verwachting in 2016 van op de hoogte gesteld. Daarbij wordt ingestoken
op een gezamelijke bijeenkomst voor deelnemers uit zowel de woon- alsook de zorgsector.

Woonomgeving (o.a. Transitieatlas Voorzieningen)
ln de regionale structuurvisie waren vanuit het ruimtelijk aspect benaderd, de voorzieningen voor de regio
op kernniveau globaal in kaart gebracht. De demografische transitie speelde hierbijeen belangrijke rol.
Voor het verbinden van consequenties aan de veelal subsjectief tot stand gekomen kaartbeelden, was
geen draagvlak en is daarom destijds bewust afgezien. ledere gemeente was op dat moment lokaal bezig
met het ontwikkelen van accommodatie- en/of voorzieningenbeleid.
ln opdracht van de SML heeft het subwerkveld Woonomgeving, ondersteund door Public Result, in de
regio Midden-Limburg als verdere verdieping hierop in 2014 een aantal interactieve bijeenkomsten
georganiseerd om de gevolgen van demografische transitie op de terreinen primair onderwijs, sport, cultuur
en zorg en welzijn, in kaart te brengen. Resultaat was de Midden-Limburgse Transitieatlas Voorzieningen.
Ca. 200 deelnemers (partijen, overheden en burgers) hebben tijdens vijf interactieve sessies hun
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voorkeuren kunnen uiten. Op basis daarvan zijn duidelijke kaartbeelden opgesteld van de regio met
verschillende mogelijkheden voor spreiding van voorzieningen. Ook is berekend wat de financiële gevolgen

zijn. De resultaten van dit traject zijn verwerkt in een eindrapport, waarin ook de normen, waarden en

criteria zijn opgenomen die in de verschillende sessies naar voren zijn gebracht. Het eindrapport
Transitieatlas Voorzieningen Midden-Limburg en de bijbehorende kaarten is aan de verschillende colleges
in Midden-Limburg aangeboden. Dit heeft reeds in 2014 plaatsgevonden. Het eindrapport biedt de regio
waardevolle handvatten voor verdere lokale en regionale programmering en uitvoering. De resultaten zijn
tijdens een regionale Masterclass op 2 april2015 gepresenteerd aan de raads- en collegeleden zodat zij
een goed beeld hebben van de normen, waarden en criteria die u van belang vindt voor een
toekomstbestendig aanbod. Van deze succesvol te noemen masterclass is een sfeerimpressie gemaakt
die naar alle stakeholders is gestuurd. ln 2016 krijgt dit traject een vervolg.

De landelijke wet- en regelgeving houdt soms geen of onvoldoende rekening met verschillen in en dus ook
gevolgen van de demografische transities tussen (en soms zelfs binnen) de verschillende regio's in
Nederland. De realisatie van de meest prioritaire ambities die de regio Midden-Limburg zich gesteld heeft,

worden hierdoor soms belemmerd . De regio Midden-Limburg heeft daarom proactief ingespeeld op het

door het Rijk in ontwikkeling zijnde'Actieplan bevolkingsdaling'. GeÏnitieerd vanuit het subwerkveld
Woonomgeving, dat sterk beïnvloed wordt door de demografische transities, is in overleg met de andere
SML-werkvelden informatie voor de Samenwerkingsagenda Demografische Ontwikkeling Midden-Limburg
voorbereid (ook wel Samenwerkingsagenda van het Rijk genoemd). Hierin worden suggesties
aangegeven in welke situaties onvoldoende rekening wordt gehouden met de gevolgen van de
demografische transities en hoe dit is op te lossen.

Enerqie en Economisch beleid
Voor wat betreft Economisch Beleid is de agenda en het jaarplan 2015 voor het werkveld opgesteld, dat
tevens heeft gediend als inbreng voor de Agenda voor Midden-Limburg. Er is een uitwerking ten aanzien
van POL2014 en het beleídskader werklocaties voorbereid en opgestart. Ook de verkenning van
gezamenlijke acquisitie is opgestart. Een begin is gemaakt met het onderzoeken van de gevolgen van de
Participatiewet voor economisch domein. Tot slot is het jaarplan 2016 opgesteld. Bereikte resultaten in

2015:
1. Uitwerking gezamenlijke uitvoeringsafspraken op basis van het Provinciaal Omgevingsplan 2014

voor de thema's bedrijventerreinen, detailhandel en kantoorlocaties tot een regionaal beleidskader
werklocaties (inclusief kwantitatieve en ruimtelijke invulling van dynamisch voorraadbeheer).

2. Op basis van uitkomsten onder 1 komen tot nadere afstemming voorraad bedrijventerreinen,
gebiedsgerichte herstructurering en herontwikkeling leegstand. lnvesteringen doen middels
gezamenlijke fondsvorming voor alle werklocaties.

3. Verkenning gezamenlijke aanpak acquisitie bedrijventerreinen Midden-Limburg (onderzoek
draagvlak en evt. vervolgstappen). OML, Weert en Nederweert gaan het overleg starten over de
acquisitie bedrijventerreinen. Daarnaast gaan Weert en Nederweert het gesprek aan met OML om

de mogelijkheden te bezien te komen tot een grondbedrijf bedrijventerreinen Midden Limburg.
Roermond zal bestuurlijk aan dit overleg deelnemen.

4. Verkenning gevolgen en mogelijkheden Participatiewet+Quotumwet in relatie tot
arbeidsmarktbeleid vanuit het economisch domein.

Ten aanzien van Energie is gestart met de uitvoering van het Plan van Aanpak. Het hele jaar is in feite
besteed om de basis op orde te brengen. Energie is een nieuw samenwerkingsverband. De 1e stap van het

Plan van Aanpak was daarom het inventariseren van de nulsituatie op energiegebied. D.w.z. hoeveel

energie gebruiken we in het basisjaar 2012 en uit welke energiebronnen komt dat. Deze nulmeting is door
de provincie uitgevoerd en inmiddels gereed. Het bleek een hele opgave om de juiste data te verzamelen.
Duidelijk is geworden dat we voor een grote opgave staan om de doelstellingen uit het Nationale
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Energieakkoord en het POL 2O14 van 1,5% energiebesparing per jaar en 14o/o opwekking door duurzame
energie in 2020 te halen. Verder zijn er ruimtelijke kansenkaarten opgesteld voor windenergie, zonne-
energie, aardwarmte enz. Deze zullen in het 1e kwartaal van 2016 opgeleverd worden. Tot slot is er een
inventarisatie gemaakt van alle lopende projecten bij de provincie en de gemeenten op het gebied van
energiebesparing en duurzame energieopwekking.

Landbouw en Natuur

ln het werkveld Landbouw en Natuur zijn afspraken gemaakt over de thema's die in de POL uitwerking
opgenomen moeten worden: samenwerking binnen de regio en met provincie, schone stallen en latente
ruimte, mestvenverking, vrijkomende agrarische bebouwing en agglomeratielandbouw. Deze thema's
worden venruerkt in een regionale visie landbouw en natuur die ter vaststelling wordt aangeboden aan de
gemeenteraden. Daarnaast is afgesproken om de in de visie tevens de ontwikkeling van natuur en
landschap in de regio op te nemen en een visie over toepassing van teeltondersteunende voorzieningen.
De afspraken zijn met name procesmatig van aard (wie doet wat en wat is het te verwachten resultaat) met
uitzondering van het thema mestvenruerking. Hiervoor is een voorlopige leidraad regionale mestverwerking
opgesteld, die afzonderlijk ter instemming aan de gemeenteraden wordt voorgelegd vooruitlopend op de

regionale visie landbouw en natuur.

Het werkveld LEN heeft in 2015 de volgende resultaten geboekt:
. lnstellen regionale overlegstructuur op het gebied van landbouw en natuur, onderstennd door het

gebiedsbureau Weert, Nederweert en Leudal en ambtenaar provincie (detachering 0,5 fte).
o Vaststellen startnotitie om te komen tot regionale visie landbouw en natuur.
¡ Voeren diverse gesprekken met maatschappelijk veld om de trends en ontwikkelingen van het

werkveld in beeld te brengen.
. Opstellen voorlopige leidraad regionale mestveruverking.
o Bijdrage aan Agenda van Midden-Limburg.
o Opstellen bestuursafspraken werkveld landbouw en natuur.
¡ Deelname aan werkgroep'Schone stallen'van provincie Limburg.
o Overleggen met Noord ten behoeve van afstemming thema's landbouw.
. Organiseren ambtelijke bijeenkomsten over een aantal thema's (vrijkomende agrarische

bebouwing, latente ruimte, mestveniverking, arbeidsmigranten) ten behoeve van het opstellen van
de regionale visie.

. Leggen van verbindingen met andere werkvelden binnen SML of organisaties die verbonden zijn
met de thema's van het werkveld.

Werkveld Mobiliteit en lnfrastructuur
Hieronder volgt een kort overzicht van de belangrijkste resultaten die het SML werkveld Mobiliteit en
lnfrastructuur samen met andere organisaties heeft bereikt in 2015.

A2 Verbreding Leenderheide - Vonderen
De filevorming op de A2 heeft gevolgen voor de leefbaarheid, de bereikbaarheid en het economische
vestigingsklimaat in de regio. Middels een motie in de 2e kamer is onder andere het traject Eindhoven - Het
Vonderen toegevoegd aan het MIRT onderzoek Kennis-as A2. Dit onderzoek is uitgevoerd. Ook kreeg
Zuid-Nederland via een motie in de 2e kamer de kans om met alternatieve maatregelen te komen nu de
Ruit om Eindhoven niet doorgaat. De provincie Brabant en Limburg hebben samen een voorstel gedaan in
het Bidbook Bereikbaarheid Zuid-Nederland die onder andere de doorstroming op de A2 tussen Eindhoven
tot de aansluiting 473 verbetert. De Minister heeft dit voorstel grotendeels overgenomen en is een MIRT
onderzoek gestart voor het deel Weert-Noord - Eindhoven. Deze moet in het voorjaar van 2017 zijn
afgerond voor een gesprek met de Minister over het vervolg eind 2017.

Verkeersonve il ig he id Vond ere n - Kere nshe ide
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De toename van het aantal ongevallen op de A2 tussen Kerensheide en de A73 heeft grote gevolgen voor
de verkeersveiligheid en doorstroming op het onderliggende provinciale en gemeentelijke wegennet. Er is
met Rijkswaterstaat en de Provincie een overleg gestart om de gevolgen van calamiteiten en
werkzaamheden op dit traject te beperken. De eerste maatregel is het oppakken van de bewegwijzering
van bedrijfsterreinen op de A2 en 473 door Rijkswaterstaat.

Stoptrein Weert - Roermond met stations in Baexem en Haelen
De provincie is gestart met een vervolgonderzoek naar de technische inpassing en exploitatie van een
stoptrein tussen Weert en Roermond. De provincie werkt hierbij onder andere samen met Prorail.

S poorl ij n Wee rt-Antwe r pe n
lnternationale verbindingen versterken de positie van de regio en Provincie Limburg in Europa. Door de
realisatie van een personenspoorverbinding Weert - Antwerpen is de regio via Weert - Hamont ook
aangesloten op Brussel. Dit zorgt voor agglomeratievoordelen en meer kennisuitwisseling voor zowel
Nederlands als Belgisch Limburg. De Europese TEN-T subsidieaanvraag door de provincie voor een studie
naar een grensoverschrijdende treinverbinding Weert - Hamont (- Antwerpen) is goedgekeurd. Het
onderzoek is gestart. Dit met als doelte komen tot een uitvoeringsgereed besluit over 2 jaar.

Gelden Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU)
ln samenwerking met de regio is de afgelopen jaren besloten provinciale middelen te reserveren voor de
uitvoering van regionaal verkeers- en vervoersbeleid. Deze middelen zijn bestemd voor de regionale
bereikbaarheid, verkeersveilige infrastructuur en regionale verkeerseducatie. De Brede Doeluitkering
Verkeer en Vervoer is per 1 januari 2016 opgenomen in de algemene uitkering aan het Provinciefonds. Via
een motie in Provinciale Staten buigt de provincie zich nu over hoe de (financiële) samenwerking met de
regio de komende jaren wordt gewaarborgd.

Stimuleringsplan Fiets Midden-Limburg en snelfietsroute Sittard-Roermond-Venlo
De regio is gestart met de actualisering van het Stimuleringsplan Fiets Midden-Limburg waar ook de
snelfietsroute onderdeel van is. Uit de evaluatie van dit plan blijkt het volgende. Begin 2011 is het
Stimuleringsplan Fietsen in Midden-Limburg vastgesteld. Dit plan is vertaald naar concrete maatregelen in
de Meerjarige ambitielijst fietsen in Midden-Limburg. Tussen mei 2011 en november 2015 is van de
projecten met hoge prioriteit 50% uitgevoerd. Van het Midden-Limburgse deelvan de snelfietsroute Sittard-
Roermond-Venlo is reeds 75% gerealiseerd. De afgelopen 4,5 jaar is in totaal door de regio Midden-
Limburg in samenwerking met de provincie Limburg voor 22,7 miljoen Euro geTnvesteerd in maatregelen
voor de fiets. De ambitielijst wordt op dit moment geactualiseerd.

Werkveld Recreatie en Toerisme
ln het jaarplan 2015 I 2016 van het SMl-werkveld Recreatie en Toerisme staan vijf opgaven centraal. Per

opgave wordt hier de stand van zaken weergegeven.

Onde rne merschap e n krachte n bu nde I i ng
ln december 2015 is door de ambtelijke trekkers van het werkveld R&T samen met de VW een regionale

bijeenkomst georganiseerd voor ondernemers in de toeristisch-recreatieve sector. Op

deze drukbezochte avond is besproken hoe de samenwerking tussen ondernemers onderling en

tussen ondernemers en overheden kan worden verbeterd. Er is een delegatie samengesteld die
verder met de resultaten aan de slag gaat en als sparringpartner voor SML gaat fungeren.

V e r b I ijf sre cre ati e /-toe r i s m e

Het bestuurlijk overleg R&T heeft op 25 november uitgebreid gesproken over actuele vraagstukken die

binnen de verblijfsrecreatie aan de orde zijn. Daarbij is -mede in verband met de bestuursafspraken POL-
gesproken over de toepassing van de ladder van duurzame verstedelijking, het principe van dynamisch

voorraadbeheer, de aanpak van onrechtmatig gebruik van recreatiewoningen en de vitaliteit van
verblijfsaccommodaties. Begin 2016 wordt door de gemeenten en de provincie een regionale visie

opgesteld die een antwoord moet gegeven op deze vraagstukken. Op basis daarvan kunnen ook
bestuursafspraken worden gemaakt.
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D ag re cre at i e /-toe r i s m e

ln het bestuurlijk overleg R&ï van 25 november zijn door ZKA ook de eerste resultaten gepresenteerd van
het haalbaarheidsonderzoek dat in de regio is uitgevoerd naar "elk-weer" voorzieningen en evenementen.
De opmerkingen die in het bestuurlijk overleg zijn gemaakt worden meegenomen
in de tweede fase van het onderzoek die in januari 2016 van start gaat.

Re cre atieve i nfrastru ctu u r
Het SMl-werkveld R&T houdt de vinger aan de pols bij de uitvoering van de R&T-projecten op basis van

GOML, Motie Leisure en Nautisch Programma Maasplassen. Geconstateerd wordt dat een groot deel van
deze projecten nog steeds in uitvoering is. Afronding van deze projecten binnen de gestelde termijnen is

nodig om de middelen die eerder beschikbaar zijn gesteld vanuit regiofonds GOML, motie Leisure en
Nautisch Programma ook daadwerkelijk te verzilveren.

Marketing en branding

De portefeuillehouders van de gemeenten ebben elkaar geinformeerd over de activiteiten van de
gemeenten op gebied van branding en marketing. Ook is de positie van de VW Midden-Limburg binnen dit
geheel besproken. Naast de activiteiten van WV en van de gemeenten zijn (nog) geen

afspraken gemaakt over aanvullende acties op de schaal van Midden-Limburg.

Eureqio-Coördinatie

Na het afronden van de besluitvorming over het SMl-netwerk zijn in april/mei 2015 de voorbereidingen
gestart voor de organisatie van het SML-werkveld "Euregio-Coördinatie".

Vanuit de gemeente Echt-Susteren fungeert daarbij burgemeester Jos Hessels als voorzitter van de
bestuurlijke werkgroep en Kèvin Bos als ambtelijke coördinator van het werkveld. De belangrijkste activiteit
in de voorbereidingsfase vormde een oriënterende gespreksronde met de portefeuillehouders en
ambtenaren van de Midden-Limburgse gemeenten, de provincie Limburg en de Euregio Rijn Maas Noord
(RMN).

Dit heeft geleid tot inspirerende gesprekken, waarbij de belangrijkste gemene deler is dat de meenvaarde
van grensoverschrijdende samenwerking door alle gemeenten onderkent wordt. Men ziet ook dat de
potenties in de omliggende regio's nog te weinig worden benut en dat dit voor Midden-Limburg kansen
biedt.

De resultaten van deze gesprekken hebben samen met een aantal relevante visiedocumenten (Agenda

voor Midden-Limburg, Provinciaal coalitieakkoord en de Atlas van Kansen) en de resultaten van de Avond
van Midden-Limburg geleid tot een startnotitie. ln deze startnotitie wordt dieper ingegaan op de kansen die
grensoverschrijdende samenwerking kan bieden, wat de meest kansrijke onderwerpen zijn en waar
momenteel nog knelpunten worden ondervonden.

Ook wordt in deze notitie vooruit gekeken wat de volgende te nemen stappen zijn om de
grensoverschrijdende potenties van Midden-Limburg te benutten. Een van deze stappen is het opzetten
van een gezamenlijke lobby vanuit Midden-Limburg richting Brussel, die in het voorjaar van 2016 zal
plaatsvinden.

De startnotitie zal in maart 2016 besproken worden in de bestuurlijke werkgroep.

Doorkiik 2016

Voor 2016 zullen de activiteiten binnen SML in het verlengde van 2015 liggen. Het gaat daarbij primair om

de uitvoering van de strategische Agenda voor Midden-Limburg. Met de realisatie van een gezamenlijk
gedragen Agenda moet ook het essentiële (bestuurlijk) commitment tot stand komen, zodat vervolgens een
structuur ontstaat waarin krachten steeds meer worden gebundeld aan de hand van gezamenlijk
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vastgestelde actie- of projectenprogramma's op basis van gezamenlijke financieringsbesluiten. Voor SML
betekent dit dat de Agenda gepositioneerd moet worden bij provincie, Rijk en EU, met het bijbehorende
relatiemanagement. Verder zal onderzocht worden welke concrete subsidiemogelijkheden er zijn voor de
uitvoer van de Agenda. Uiteraard is er ook aandacht voor de actualisatie van de Agenda voor Midden-
Limburg. Het betreft immers een dynamisch document dat aan verandering onderhevig is. Als uitvloeisel
van de Avond van Midden-Limburg wordt in 2016 een begin gemaakt van de verkenning van verdere
regionale samenwerking op het vlak van het sociale domein, arbeidsmarkt en onderwijs. Een en ander
moet op termijn resulteren in de voorbereiding van een werkveld-benadering voor deze
samenwerkingsvormen.
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Jaarrekening

ln de bestuursovereenkomst GOML destijds is afgesproken dat de deelnemende gemeenten jaarlijks een

bijdrage van € 1,50 leveren voor de procesondersteuning van de regionale samenwerking. Gedurende de

GOMl-periode werd dit bedrag door de provincie verdubbeld. Bij beëindiging van de GOML heeft de
provincie aangegeven geen bijdrage meer te leveren aan de proceskosten, maar is de jaarlijkse bijdrage

van de gemeente van € 1,50 in stand gebleven. ln het eerste SML-jaar 2015 is van dat bedrag € 0,60

daadwerkelijk besteed aan de procesondersteuning van SML (SML-regiobureau) en € 0,90 doorgesluisd
naar de Keyport 2020 organisatie.

Middelen

Gebiedspartner
Aantalinwoners

per 1-1-2009 Procesmiddelen
Afgeronde

procesmiddelen

Roermond

Weert
Leudal

Echt-Susteren

Maasgouw

Roerdalen

Nederweert

54.647 €

48.300 €
36.7s9 €
32.034 €
24.473 €

2L.334 €
16.708 €

81..970,50 €

72.450,OO €

55.138,50 €

48.051_,00 €

36.709,50 €

32.00L,00 €

25.062,00 €

82.000

72.OOO

55.000

48.000

37.000

32.000

25.000

Totaal 234.255 € 351.382,50 € 351.000

€ 351.000

€ 210.500

€ 140.500

Begroot Werkelijk

€ 97.000 €, 101.341

Totale begroting

Bijdrage Keyport 2020

Restant SML

Aanwending

1. Personele kosten

2. Gommunicatiekosten
a. Nieuwsbrieven

b. Website

c. Positioneringkosten Agenda van ML

3. Netwerkversterking
a. Digitaal Netwerkkantoor

b. Kennis- en gemeentetour

4. Overig
a. Vergaderkosten, huisvesting, ICT

b. Onvoorzien

c. Reserveringalgemeen

5. Totaal

Resultaat

- 4.341

€ 12.000

€ 2.000

€ 4.000

€ 6.000

€, 11.620

€ 1.367

€ 4.440

€ 5.813

380

633

440

187

3.961

450

3.511

12.170

2.670
2.000

7.500

€ 17.000 € 13.039

€ 9.000 € 8.550

€ 8.000 € 4.489

€ 14.500

€ 5.000

€ 2.000

€ 7.500

€ 2.330

€ 2.330

€ 140.500 € 128.330 € 12.154
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Besteding reserves

6. Samenstelling reserves/overlopende balansposten
a. Reserve kwartiermaker inhuur

b. Reserve transitiekosten GOML-SML

c. ReserveringTransitieatlas

d. Reservering POL

e. Reserve ontwikkelen Agenda van M-L

Totaal

Begroot

€ 5.287 €
€ 14.725 €

€ 15.000 €
€ 40.000 €

€ 56.577 €
€ 131.589 €

5.287

4.201

12.390

40.000

33.122

95.000

10.524

2.610

€

€

.45523

36.589

Toelichting personele kosten
Het jaar 2015 kenmerkt zich als een overgangsjaar, ook in personele zin. Qua bezetting van het

Regiobureau zijn er wijzigingen geweest. Ten behoeve van een continue ondersteuning van de werkvelden
heeft er daarom extra externe inhuur plaatsgevonden, waardoor de feitelijke personeelskosten boven de
begrote kosten uitkwamen.

Toelichting communicatiekosten
De basale communicatie over SML en de werkvelden heeft via digitale nieuwsbrieven plaatsgevonden.

Ook is de Avond van Midden-Limburg georganiseerd op 26 november jl. Tijdens dit event is
gecommuniceerd met raadsleden, ondernemers en overig maatschappelijk middenveld over de koers die
regio voor de toekomst wil kiezen. Een en ander heeft geresulteerd in de Agenda voor Midden-Limburg.
Met name provincie, Rijk en EU (en vergelijkbare partners) moeten bekend worden gemaakt met de
dynamische Agenda voor Midden-Limburg. De agenda kan online gepubliceerd worden, waarna met een
postcampagne/gadget bij de partners aandacht voor de agenda gevraagd kan worden. Het ontwerp van
deze website is reeds gereed, het SML Regiobureau kan zorgen voor een vulling van de website.

Toelichting kosten netwerkversterking
Met de netwerkversterking wordt de investering in de onderlinge contacten en kennisdeling weergegeven.
Een digitaal netwerkkantoor, direct toegankelijk binnen gemeentelijke netwerken, moet de actuele
contactgegevens van alle SML-betrokkenen toegankelijk maken, zorgen voor een direct beschikbare
kalender van alle overleggen binnen SML en een optimaal inzichtelijk online dossier. ln een eenvoudig,
maar robuust systeem zorgen de werkvelden met ondersteuning van het SML Regiobureau voor actuele
gegevens.

De GOML kennistour is voorts structureel verankerd in SML verband en gaat niet alleen thematische
kennisdeling faciliteren, maar ook zorgen voor een betere kennismaking met de overige gemeenten. De

inhoudelijke voorbereiding van de tour ligt in handen van de gemeenten. Het SML Regiobureau zorgt voor
de procesmatige organisatie van de tour. ln 2015 zijn drie evenementen georganiseerd, maar er was
budgettair ruimte voor meer bijeenkomsten.

Toelichting overige kosten
ln de huisvesting van het SML Regiobureau is door de gemeente Roermond voorzien, waarbij conform het

netwerkprincipe geen kosten gemoeid zijn. Verder vallen onder deze begrotingspost de vergaderkosten en

was hier een bedrag voor onvoorziene uitgaven opgenomen. Hier was ook rekening gehouden met een

mogelijk tweede regiodialoogdag met de provincie in 2015. Deze is evenweldoorgeschoven naar 2016.

Toelichting bested ing reserve
ln de reserve was al deels rekening gehouden met de personele wisselingen, echter onvoldoende,
waardoor de personele kosten hoger zijn uitgevallen dan begroot (zie ook voorgaand). Voorts is hier het
budget voor de transitieatlas opgenomen. Dit bedrag is in 2015 niet uitgekeerd, maar zal wel volledig in
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2016 worden uitbetaald. De reservering POL en ontwikkeling Agenda voor Midden-Limburg is als een
geheel te zien vanwege de overlap tussen beiden. Het gehele bedrag is gelabeld voor uitwerkingen en

over 2015 het grootste deel van het budget aangewend. ln 2016 volgt de rest.
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