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Onderwerp

Samenwerkingsovereenkomst "Samenwerking Grensgebied De Kempen"

Voorstel

-Kennis te nemen van de samenwerkingsovereenkomst "samenwerking Grensgebied De
Kempen".
-Eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de
samenwerkingsovereenkomst "Samenwerking Grensgebied De Kempen".

Inleiding

Volgens het bepaalde in aftikel 160 van de Gemeentewet berust het dagelijks bestuur van
de gemeente bij het college van burgemeester en wethouders voor zover dit niet bij of
krachtens de wet aan de raad of aan de burgemeester is opgedragen. Het college is onder
andere bevoegd tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente te besluiten en
deze te verrichten. In artikel 169 van de Gemeentewet is onder andere bepaald dat de
raad vooraf inlichtingen over de uitoefening van deze bevoegdheid wordt gegeven indien
de raad daarom vraagt of indien de uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben voor de
gemeente. In het laatste geval neemt het college geen besluit dan nadat de raad in de
gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.

De samenwerkingsovereenkomst voor de "Samenwerking Grensgebied De Kempen" is een
logisch vervolg op de eerder ondertekende "Intentieverklaring Gebiedsontwikkeling
Cranendonck - Weert - Kempen-Broek" d.d. 23 oktober 2015. Een belangrijk doel van de
Intentieverklaring was te komen tot een intensievere grensoverschrijdende samenwerking.
Door de onderliggende gebiedsopgaven verder uit te werken kan een integrale
gebiedsontwikkeling tot stand worden gebracht. De nadere afspraken hierover worden
vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst en bijbehorend uitvoeringsprogramma. De
toetreding van de Belgische gemeenten Bocholt en Hamont-Achel en de Belgische
provincie Limburg als nieuwe ondeftekenaars van deze samenwerkingsovereenkomst
i I lustreert deze intensievere g rensoversch rijdende sa menwerkin g.

Zeven overheidspartners hebben deze samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Het
betreft de Nederlandse gemeenten Cranendonck en Weert, de Nederlandse provincies
Noord-Brabant en Limburg, de Belgische gemeenten Hamont-Achel en Bocholt en de
Belgische provincie Limburg.
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Beoogd effect/doel



Doel van de samenwerkingsovereenkomst is primair om de faciliterende rol van de
betrokken overheidspartijen binnen de "Samenwerking Grensgebied De Kempen" te
concretiseren door afspraken hierover vast te leggen.
Uitgangspunt voor de gebiedsontwikkeling is een gezamenlijke vastgestelde gebiedsvisie
gebaseerd op vastgestelde visies en bestaand beleid van de betrokken provincies en
gemeenten en een dynamisch uitvoeringsprogramma, die als bijlagen bij de
samenwerkingsovereenkomst gevoegd zijn.
De gebiedsontwikkeling draagt bij aan belangrijke opgaven zoals ontsnippering, de PAS-
opgave (Programmatische Aanpak Stikstof), duurzaamheid, economische en toeristisch-
recreatieve ontwikkelingen en versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied.
Zoals ook benoemd in het programma "Weert koerst op verbinding" is een recreatieve
fietsverbinding over de Zuid Willemsvaart en Kempenweg tussen Lozen en Weert een van
de majeure projecten binnen deze samenwerking.

Argumenten

De gemeente Weert continueert de ondersteuning en betrokkenheid van het sinds 2015 in
gang gezette gebiedsontwikkelingsproces en steunt zo een duurzame meerjarige
samenwerking. Door zich te binden aan de samenwerkingsovereenkomst helpt de
gemeente Weert zo ook haar eigen beleidSdoêlên te reãliseren samêñ mêt de
gebiedspartners.
Bovendien stimuleert de gemeente Weert zo de betrokken partners om projecten te
trekken en nieuwe partners om aan te haken bij het gebiedsproces.

Gemeenteraad
Aangezien de samenwerking is uitgebreid met 3 overheidspartijen en deze in principe
aangegaan wordt voor de komende 5 jaren willen we de gemeenteraad betrekken in deze
samenwerking. De gemeente Weert heeft dan ook getekend onder voorwaarde dat de
gemeenteraad nog in de gelegenheid wordt gesteld om wensen en bedenkingen kenbaar
te maken. Via een allonge op de samenwerkingsovereenkomst is dit geborgd waardoor het
toch mogelijk was om op 7 februari 2018 de samenwerkingsovereenkomst te
ondeftekenen.

In de maand november 2018 organiseren we een excursie voor de raadsleden om ook u in
de gelegenheid te stellen nader kennis te maken met dit gebied.

Kanttekeningen en risico's

Het risico van een uitvoeringsprogramma is dat partners zich toch op hun eigen projecten
concentreren en dat daarmee de doelen van de gemeente Weert niet gerealiseerd worden.
Door de Samenwerkingsovereenkomst aan te gaan, met als basis een gezamenlijke
gebiedsvisie, neemt men ook gezamenlijk de verantwoordelijkheid om vooftgang te
boeken en elkaardaarin op te zoeken, te ondersteunen en aan te spreken.

Financiële gevolgen

In de samenwerkingsovereenkomst staat opgenomen dat er door de gemeente Weeft voor
2018 een bijdrage wordt geleverd van € 25.000,00 aan het gezamenlijk werkbudget. Dit
werkbudget is enerzijds bedoeld voor de financiering van algemene proceskosten zoals de
kosten voor (netwerk)bijeenkomsten, vergaderfaciliteiten en communicatie. Anderzijds
kan het werkbudget ingezet worden ten behoeve van (voorbereidende) werkzaamheden
voor gezamenlijke projecten uit het uitvoeringsprogramma. De Nederlandse partners
betalen in 2018 elk eveneens € 25.000,00. De Belgische partners betalen elk € 10.000,00
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in 2018 omdat het zwaaftepunt van belangen en projecten in Nederland is gelegen. Het
werkbudget wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld in het bestuurlijk overleg, op basis van de
bestedingen en prognoses. In de samenwerkingsovereenkomst is voor de volgende jaren
een inspanningsverplichting opgenomen voor deze jaarlijkse bijdrage aan het werkbudget.
De gemeente Cranendonck is beheerder van het overzicht van het werkbudget en het
programmateam controleert dit, beslist over de bestedingen en informeert het bestuurlijk
overleg.

De bijdrage van de gemeente Weert voor 2018 ad € 25.000,- is gefinancierd uit
begrotingspost Economische structuur en promotie Weert, kostencategorie bijdrage
samenwerking gemeenten (3101 101/63435L9).

Dit voorstel heeft geen directe personele consequenties maar schept wel verwachtingen en
een inspanningsverplichting om de samenwerking ook daadwerkelijk met capaciteit te
ondersteunen.

De enige concrete resultaatsverplichting die staat opgenomen in de
samenwerkingsovereenkomst is een financiële bijdrage van € 25.000,00 aan het
werkbudget in 2018. Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst wordt
daarnaast alleen een inspanningsverplichting aangegaan.

Uitvoering/evaluatie

Op 7 februari 2018 is de samenwerkingsovereenkomst ondeftekend.
Jaarlijks zal in het bestuurlijk overleg de samenwerking worden geëvalueerd.

Com mun icatie/ participatie

Alle communicatie rondom de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst wordt
georganiseerd en uitgevoerd door het programmateam van de "Samenwerking
Grensgebied De Kempen" in afstemming met de communicatieadviseurs van de betrokken
partners.

Advies raadscommissie

Bijlagen

1. Samenwerkingsovereenkomst
2. Gebiedsvisie
3. Programmagebied
4. Uitvoeringsprogramma
5. Toelichting uitvoeringsprogramma

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert
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G. Brinkman A.A.M.M. Heiimans
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GEMEENTE vvEERT

Nu m mer raadsvoorstel : DJ-57 494t

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 augustus 2018

besluit

Eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van
samenwerkingsovereenkomst "Samenwerking Grensgebied De Kempen",

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 september 2018

De qriffier, De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Coften A.A.M.M. Heiimans


