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Brief gemeente Leudal inzake SML

Voorstel

1.. Kennis te nemen van de brief van de gemeente Leudal d.d. 5 december 2017
2. Akkoord te gaan met het versturen van bijgaande concept-reactie

Inleiding

Bij brief van 5 december 2ot7 heeft de gemeente Leudal haar visie op sML en de
regionale samenwerking kenbaar gemaakt. De gemeente Leudal gaat hierover in januari
2018 in gesprek met haar gemeenteraad.

Beoogd effect/doel

Uw reactie op de brief kenbaar maken.

Argumenten

2.1 Ook Leudal is voorstander van een goede evaluatie van SML
Dit is ook verwoord in uw brief aan de voorzitter van sML d.d. 5 december 2017.

2.2 Inhoudelijk reageren op de Leudalse visie is nog niet aan de orde
Voordat er een inhoudelijke discussie over de toekomst van SML kan plaatsvinden dient
eerst de evaluatie te hebben plaatsgevonden.
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Financiële, personele en juridische gevolgen

N.v.t.

Uitvoering/evaluatie

N.v.t.

Communicatie/ particiPatie

Een afschrift van de brief wordt verzondcn naar de voorzitter van SML.

Overleg gevoerd met

Intern: E. Eggen (Hoofd afdeling Ruimte & Economie)

Bijlagen

Brief gemeente Leudal d.d. 5 december 2017
Concept-reactie
Concept-aanbiedingsbrief voorzitter SML
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SML Samenwerking M idden-Lim bu rg
ï.a.v. de voorzitter
Postbus 900
6040 AX ROERMOND

Weert, 9 januari 2018

Onderwerp

Uw kenmerk
Ons kenmerk

Reactie brief gemeente Leudal

27eO6/30369

Geachte voorzitter,

Bij brief van 5 december 2Ot7 heeft de gemeente Leudal haar visie op SML en regionale
samenwerking kenbaar gemaakt. Ter informatie treft u bijgaand onze reactie aan.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders,

G.Brinkman
secretaris

Bijlage Brief aan de gemeente Leudal d.d. 9 januari 2018

Wilhelminas¡ngel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0a95) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert

A.M
bu
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Gemeente Leudal
Leudalplein 1

6093 HE HEYTHUYSEN

Weert, 9 januari 2018

Onderwerp

Uw kenmerk
Ons kenmerk

Visie SML en regionale samenwerking

27806/29270

Geacht college,

Wij hebben kennis genomen van uw brief van 5 december 20L7,waarin u uw visie op
SML en regionale samenwerking kenbaar maakt. U geeft daarbij aan hierover in januari
2018 in gesprek te gaan met uw gemeenteraad.

Zonder op de inhoud van uw visie in te gaan delen wij uw mening dat een goede analyse
van het functioneren van SML ontbreekt. Een analyse die bovendien breed gedragen is
en de basis vormt voor het kunnen doorvoeren van een noodzakelijke doorontwikkeling
van SML.

Dit standpunt, ingegeven door onze gemeenteraad, hebben wij inmiddels kenbaar
gemaakt aan de voorzitter van SML. Ter informatie treft u een afschrift aan van deze
brief.

Wij danken u voor uw informatie en vertrouwen er op dat wij gezamenlijk tot een
gedegen evaluatie en verbetering van SML kunnen komen.

Een afschrift van deze brief hebben wij verzonden aan de voorzitter van SML.

Met vriendelijke groet,
bu en wethoude

--7

Brinkman
secretaris

Heijmans
em

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



Bijlagen Afschrift brief aan voorzitter SML d.d. O5-t2-20I7 incl. bijlage
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SML Samenwerking Midden-Limburg
T.a.v. de voorz¡tter
Postbus 900

6040 AX ROERMOND

Weert, 5 december 2017

Onderwerp
Uw kenmerk
Ons kenmerk

Evaluatie SML

25728/25729

Geachte voorzitter,

Op woensdag 15 november jongstleden heeft onze gemeenteraad de begroting voor het
komende jaar vastgesteld. Een van de ingediende amendementen had de strekking om
niet meer deel te nemen aan SML. Uiteíndelijk is dit amendement ingetrokken.

Tijdens de behandeling van dit amendement heeft onze gemeenteraad aangedrongen op
een gedegen evaluatie van SML. Een evaluatie waar de raadsleden bovendien graag in
betrokken willen worden. Deze wordt tot nu toe node gemist, De avond van Midden-
Limburg zou daar een mooie gelegenheid voor zijn geweest, zij het dat deze volledig
wordt besteed aan de Strategische Investeringsagenda.

Wij verzoeken u om met onze bestuurlijke wens rekening te houden en te komen tot een
spoedige evaluatie van SML, Graag vernemen wij van u wanneer deze evaluatie, die wij
voor wensen en bedenkingen aan de raad zullen voorleggen, gepland is.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

. Brinkman
secreta ris

Bijlage: amendement SML

Wllhelminasingel 101
Correspondentle: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mall: gemeente@weert.nl
Website: www.weeft.nl - Twltter: www.twltter.com/gemeenteweeft

b
A.A.M.
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AMENDEMENT ll.A.5

Onderwerp:SML

De raad van de gemeente Weert in vergadering bijeen d.d. 1 november 2OL7,

Overwegende dat:
¡ de essentie van SML zit in samenwerkingsprojecten met overheid, bedrijfsleven en

onderwijs;
o deze projecten, behoudens co-financiering vanuit de provincie, onvoldoende uit de verf

komen en binnen Keyport dezelfde doelstellingen worden nagestreefd;
r middelen zo inefficíënt worden ingezet;
r de kosten voor SML per inwoner steeds hoger worden, terwijl de doelstellingen niet gehaald

worden;
o er beter gekozen kan worden voor één krachtig samenwerkingsverband waarin alle middelen

worden samengebracht;
o de gemeente Weert uit SML moet treden;
o artikel 14 van de Bestuursovereenkomst Samenwerking Midden-Limburg een procedure

bevat voor het opzeggen van de overeenkomst;
. er op grond van de bestuursovereenkomst instemming is vereist over de financiële en

organisatorlsche gevolgen van opzegglng door meer dan 50% van de stemmen ln het
netwerkberaad;

e voor opzegging een opzegtermijn van 12 maanden na instemming in het netwerkberaad
geldU

Besluit dat de gemeente niet meer deelneemt aan de Samenwerking Midden-Limburg;

Wijzigt het voorstel als volgt:
o schrapt op pagina 65 bij de sub-doelstellingen 2.1.3 en 2.L.4 de doelstellingen en resultaten

welke SML betreffen;
r schrapt op pagina 87 bij "Wat mag het kosten?" vanaf 2018 in het totaalbedrag van de lasten

de jaarlijkse financiële bijdrage van € 29.500,- van de gemeente Weert aan SML (product

Samenwerking M idden-Limburg 3 L0.11 Economisch beleid);
o voegt het onder 2 genoemde bedrag toe aan het budget van Keyport;
¡ voegt aan de toelichtíng bij prioriteit 3 Bijdrage Keyport de volgende tekst toe: "De

gemeenteraad heeft op 1 november 2AL7 besloten dat de gemeente Weert uit de

Samenwerking Midden-Limburg (SML) treedt en dat er vanaf 2018 geen gelden meer aan

SML beschikbaar worden gesteld. De bijdrage van de gemeente Weert aan SML, groot €
29.500,- per jaar, maakt vanaf 2018 onderdeel uit van het jaarlijkse budget voor Keyport.

Het meerjaríg opgenomen extra budget voor Keyport bestaat derhalve voor € 29.500,- níet
uit nieuw budget, maar uit het budget dat voorheen voor SML beschikbaar werd gesteld.";
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AMENDEMENT ll.A.5

Onderwerp: SML

De raad van de gemeente Weert in vergadering bijeen d.d. 15 november 2017,

Overwegende dat:
o de essentie van SML zit in samenwerkingsprojecten met overheid, bedrijfsleven en

onderwijs;
¡ deze projecten, behoudens co-financiering vanuit de províncie, onvoldoende uit de verf

komen en binnen Keyport dezelfde doelstellingen worden nagestreefd;
o middelen zo inefficiënt worden ingezet;
r de kosten voor SML per ínwoner steeds hoger worden, terwijl de doelstellingen niet gehaald

worden;
. er beter gekozen kan worden voor één krachtig samenwerkingsverband waarin alle middelen

worden samengebracht;
o de gemeente Weert uit SML moet treden;
o artikel 14 van de Bestuursovereenkomst Samenwerking Midden-Limburg een procedure

bevat voor het opzeggen van de overeenkomst;
. er op grond van de bestuursovereenkomst instemming is vereist over de financiële en

organisatorische gevolgen van opzegging door meer dan 50% van de stemmen in het
netwerkberaad;

. voor opzegging een opzegtermijn van 12 maanden na instemming in het netwerkberaad
geldt;

Besluit dat de gemeente niet meer deelneemt aan de Samenwerking Midden-Limburg;

Wijzigt het voorstel als volgt:
o schrapt op pagina 65 bij de sub-doelstellingen 2.1.3 en 2.1.4 de doelstellingen en resultaten

welke SML betreffen;
r schrapt op pagina 87 bij "Wat mag het kosten?" vanaf 2018 in het totaalbedrag van de lasten

de jaarlijkse financiële bijdrage van € 29.500,- van de gemeente Weert aan SML (product
Samenwerking Midden-Limburg 310.11 Economisch beleíd);

. voegt het onder 2 genoemde bedrag toe aan het budget van Keyport;
o voegt aan de toelichting bij prioriteit 3 Bíjdrage Keyport de volgende tekst toe: "De

gemeenteraad heeft op 1 november 2OL7 besloten dat de gemeente Weert uit de
Samenwerking Midden-Limburg (SML) treedt en dat er vanaf 2018 geen gelden meer aan
SML beschikbaar worden gesteld. De bijdrage van de gemeente Weert aan SML, groot €
29.500,- per jaar, maakt vanaf 2018 onderdeel uit van het jaarlijkse budget voor Keyport.
Het meerjarig opgenomen extra budget voor Keyport bestaat derhalve voor € 29.500,- niet
uit nieuw budget, maar uit het budget dat voorheen voor SML beschikbaar werd gesteld.";



Draagt het college op:
o de procedure van artikel 14 van de Bestuursovereenkomst Samenwerking Midden-Limburg

tot opzegging van de overeenkomst in gang te zetten;
r de raad een voorstel voor te leggen waarmee de raad wordt geïnformeerd over de door het

netwerkberaad geaccordeerde financiële en organisatorische gevolgen van de opzegging

door Weert en waarin de raad (indien aan de orde) een kredietvoorstel wordt voorgelegd

voor de dekking van deze gevolgen;

En gaat over tot de orde van de dag,

Fractie 066,
Jeffreye Vossen
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Gemeente Weeft
Het college van burgemeester en wethouders
Postbus 950
6000 AZ Weert

tl0

Telefoonnummcr (0475) 85 90 OO

Fax (047s) 8s 99 22

E-m.il info@lcudal.nl

Intcrnct ww.lcudal.nl

Oñs kenmerk
Uw kcnmerk
BSN nummer

Behandcld door

Dðtum
Vêrzenddãtum

5 december 2017
6 december 2017

Ondcrwerp Visie SML en regionale samenwerking

Beste college,

Graag informeren wij u over de raadsinformatiebrief die wij vandaag aan de leden van onze
gemeenteraad hebben toegezonden (zie bijlage). ln deze raadsinformatiebrief geeft het College
van Leudal een analyse van het functioneren van de SML, geeft een visie op regionale
samenwerking en geeft aan hoe de SML volgens Leudal vormgegeven kan worden.

Met deze brief en de duidelijkheid over de visie van het College van de gemeente Leudal ten
aanzien van regionale samenwerking, willen we onze besluiten over toekomstige
samenwerkingen richting Beven. Over deze visie zullen we in januari met onze gemeenteraad in
gesprek gaan. We gaan uíteraard ook graag met u het gesprek aan over de verdere ontwikkeling
in de samenwerking.

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL

De secretaris, De burgemeestery,

H.k^/vY t¿mers.,¿ A.H.M. Verlt'eyen-MPM' /

Bijlage(n)
- Raadsinformatiebrief: Visie SML en Regionale Samenwerking

Bankr€kenins 28.51.28.205 IAAN N1688NcH0285128205 aTw N18169.63. 228.e}r
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5 december 2Ol7
6 december 2Ot7

OndèrwGrp Visie SML en Regionafe Samenwerking

Beste leden van de Gemeenteraad,

Aanleidìng

ln het netwerkberaad van de Samenwerking Mídden Limburg (sML) is de doorontwikkeling

momenteel onderwerp van gesprek. De invalshoek van dit gesprek beperkt zich tot een

onderzoek naar verbetering van het functioneren van de SML binnen de huidige kaders van de

netwerkaansturing. W'rj hebben echter grote zorg of de huidíge kaders voldoende behulpzaam

zijn nu we onlangs de Strategische investeringsagenda hebben vastgesteld en op 30 november

2017 hebben gepresenteerd. Deze strategische investeringsagenda dient nu uitgewerkt te

worden tot een reëel uitvoeringsprogramma en ook te leiden tot zichtbare resultaten. De

urgentie groeit, want deze resultaten zijn niet alleen belangríjk voor onze inwoners, maar ook

omdat zo het vertrouwen in de kracht en potentie van onze samenwerking in de regio verder kan

groeien. Daarnaast zijn wij betrokken in een veelvoud van samenwerkingsrelaties met de ons

omringende gemeenten. Wij hebben er behoefte aan duídelíjkheíd te scheppen hoe wij met de

huidige en vooral de toekomstige samenwerkingen omgaan. Daarom hebben we een visíe

geformuleerd op onze positie in een kansrijke toekomst voor de SML, waarin wij het belangrijk

vinden dat een nieuwe stap wordt gezet op de ladder van samenwerking. Veel rapporten met

evenveel deskundigen hebben hun licht al op de SML laten schijnen, we hebben nu de kans om

deze verdere stap te zetten.

Datum

Verzenddatum

Bankrekening 28.5r.28.205 raAil N1688NGH0285128205 aTw N18169'63.228.sOL
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Diagnose

De huidíge samenwerking in de SML kunnen wij naar ons inzicht als volgt kenschetsen

1. De afgelopen jaren hebben we stap voor stap de kwaliteit en intensiteit van onze
samenwerking in de regio Midden Limburg verhoogd. De vraag dringt zich op of we nu op
een natuurlijk moment zijn aangekomen om een volgende stap te zetten ín on ze

samenwerking.

2. Er zijn verschillende succesvolle voorbeelden van dit proces zíchtbaar: de Strategische
investeringsagenda, OML, Keyport, de Gebiedsbureaus, de successen in de werkvelden
en legio onderlinge samenwerkingen tussen individuele gemeenten. Successen zijn

echter afhankel'rjk van de inzet van indíviduele bestuurders.

3. Een goede analyse van het functioneren en effectiviteit ontbreekt echter.
4. Samenwerking is nu vrijblijvend en biedt ruimte voor de deelnemers om lokale

afwegingen te maken.

5. De sturíng is complex. Er is geen overkoepelende stur¡ng op het programma. Het
Netwerkberaad is alleen procesmatig.

6. Er is geen website waar de projecten, en zeker de succesvolle, zíchtbaar gemaakt worden
en geraadpleegd kunnen worden. De communicatíe over SML en de projecten is nog

marginaal.

7. ln de huidige fase van ontwikkeling van de SML zijn de doelen nog te abstract en missen

diepgang, hefderheid en uitvoerbaarheid. De urgentie voor verdere uitwerkíng is

onmiskenbaar. Er is echter weínig collectieve zichtbare urgentie over vraagstukken in de

regío.

8. Het noodzakelijk vertrouwen in elkaars intenties ontbreekt soms teveel.
9. De samenwerking richt zich vooral op beleidsmatige aspecten (praten in plaats van

doen), terwijl juist in concrete resultaten het vertrouwen in samenwerking kan groeien.

Tot nu toe zijn de uitvoeringsprogramma's marginaalen op deelterreinen.
10. Samenwerking in 5ML-verband is bedoeld als netwerksamenwerking, maar er zijn tot op

heden geen duidelijke kaders {capaciteit, middelen en aansturing) over afgesproken.
Netwerksamenwerking is een uiterst kwetsbare organ¡satievorm die alleen mogelljk is bij
een krachtig en eensgezind bestuur, dat verantwoordelijkheid neemt voor de uitvoering
en de resultaten en bereidt is de meerwaarde van de samenwerking als geheel te zien in

plaats van primair te handelen vanuit de 'eigen' opbrengst.
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3van5 Gemeente [êUdaI

Uitgangspunten Leudol

Voor de gemeente Leudal hebben we de volgende uitgangspunten geformuleerd voor

samenwerking met andere gemeenten in de regio:

1. Samenwerking is in belang van onze inwoners, bedrijven, instellingen en verenigingen.

Als Leudal zijn we te klein om een aantal taken volledig zelfstandig op een voldoende

kwalitatief niveau uit te voeren;

2. Samenwerking op de schaal van Midden-Limburg is uitgangspunt;

3. Leudal ziet graag dat Roermond vanuit haar positie het verdere ínitiatief neemt
4. We werken in het regíonale verband Midden-Limburg in ieder geval samen op de grote

thema's Bedrijfsvoering (in z'n geheel), het Sociaal Domein, de Omgevingswet en de

RUD;

5. Binnen de SML werken we tenmínste samen op de terreinen Economie, Toerisme en

recreatie, Wonen.

6. Wanneer samengewerkt wordt, geschiedt dit principieel in een Gemeenschappelijke

Regeling;

7. Elke nieuwe samenwerking gaan we alleen aan als deze ons dichter bij bovengenoemde

uitgangspunten brengt. Omgekeerd geldt ook dat we bij verzoeken van andere

gemeenten de samenwerking zullen aangaan als dit past in bovengenoemde

u¡tgangspunten.

lnhoud

Samenwerking in Midden Limburg heeft geen kans als er geen duidelijke uitgangspunten,

verantwoordelijkheden, doelen, resultaten en publieke waarden aan zíjn gekoppeld. Op zich

geven de bestaande samenwerkingsonderwerpen voldoende kans om tot aansprekende en

zinvolle projecten te komen. ln aanleg zijn deze te destilleren uit de huidige plannen, zoals de

Strategische investeringsagenda. Leudal onderschrijft de huidige selectíe van onderwerpen.

Vormgeving SML

Onze visie voor een robuuste toekomst van de 5ML bestaat uit de volgende elementen

1. Gemeenschappelijke Regeling instellen.

2. Bestuur wordt gevormd door burgemeesters of een door de gemeente benoemde

afgevaardigde.

3. Besluitvorming op basis van meerderheid aan de hand van inwonertal en aantal

gemeenten.

4. Eigen budget om de actíviteiten te realiseren op basis van een begroting gedekt door

nriddelerr van de gerïeenten op basis van inwonertal.

5. Begroting heeft een uitvoeringsprogramma als basis.



Datum
Ons kenmerk
På9¡na

5 december 2017

4van5 Gemeente têUdaI

6. Eigen werkapparaat die vastgestelde projecten faciliteert, toeziet op rea lísatie dan wel

zelf realiseert en ¡n co-creatie gebruik maakt van capaciteit van afzonderlijke gemeenten.

Deze inzet, zoals beleidscapaciteit, projectleiders, en bedrijfsvoeríng zetten we in op

basis van inwoneraantal.

7- SML, Keyport, OML en de Gebiedsbureaus integreren en onder dezelfde bestuurlijke

aansturing brengen. Dit heeft wel enkele relevante consequenties.

8. Naast een uitvoeríngsorganisat¡e op basis van een GR kan een netwerk van bestuurlijke,

ambtelijke en maatschappelijke partners blijven bestaan. Hierin worden beleids- en

strategische kaders uitgewisseld en nieuwe uiiloeringstrajecten benoemd en vorm

gegeven.

Tijdsplanníng

Ëen omvorming gaat niet van de ene dag op de andere. Dat hoeft ook niet. De energie en het

vertrouwen in de samenwerking kan terugkeren als er een nieuw uitdagend doel is geformuleerd.

Daarom verdient het aanbeveling dat er voor de verkiezingen door het SML-bestuur, ic. de

deelnemende gemeenten, een duidelijk statement inzake de toekomst wordt gemaakt, zodat de

nieuwe Colleges na de verkíezingen in een vliegende start kunnen werken aan de verdere

vormgeving en uitbouw van de SML. W¡j pleiten ervoor dat dit statement langs bovenstaande

lijnen wordt uitgewerkt.

Dit statement zal dan voorts vooral gericht zijn op het stap voor stap inríchten van een

gezamenlijke uitvoeringsstructuur. Het statement geeft dan inhoudelíjk de taken aan die

voortkomen uit de economísche, sociale en ruimtelijke kaders die nu door de raden worden

vastgesteld. Tegelijkertijd wordt aangegeven hoe en wie de uítvoering ter hand zal nemen. Hierin

is een duídelijke aansturing en commítment nodig in de vorm van een Gemeenschappelijke

regeling.

De in deze brief beschreven uitgangspunten voor samenwerking met andere gemeenten en onze

visie voor een robuuste toekomst van de SML willen wij graag met u bespreken tijdens de

raadsinformatíebijeenkomst op 09.01.2018 zoals eerder afgesproken in het presidium d.d.

A4.12.2AL7 bij agendapunt tI.7.
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Het goed en efficiënt functioneren van de SML en andere regionale samenwerking is v6or cle
gemeente Leudal van groot belang voor onze inwoners, bedrijven, instellingen en verenigingen.
Leudal is namelijk te klein alle taken zelfstandig uit te voeren.

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL

De secretaris, De burgemeester,

H.K.W. Bekkers A.H.!1{erhoeven MPMI

Bijlage
- B&W-besluit


