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Raadsinformatiebrief samenwerking Waterketen Limburg

Voorstel

1. Kennis te nemen van de status omtrent de samenwerking Waterketen Limburg;
2. Akkoord te gaan met het verstrekken van bijgevoegde raadsinformatiebrief en
menukaart aan de raad.

Inleiding
In november 2015 hebben wij het visiedocument "Waardevol Groeien" ondeftekend samen
met 32 andere gemeenten, de waterschappen, WBL, WML en de Provincie Limburg.
Vanaf dat moment is er gewerkt aan de mogelijkheden om intensiever samen te werken.
Dit heeft in 2018 geresulteerd in een advies dat bovenregionale samenwerking op
aangewezen thema's kansrijk is. De beoogde vorm hiervoor is een uitvoeringsorganisatie
en de thema's zijn Beheer & Onderhoud, Meten Data Rekenen, Communicatie en
Innovatie.
Op 5 september 2018 is bestuurlijk afgesproken een eindvoorstel met businesscase(s) uit
te werken voor de kansrijke thema's op basis van een uitvoeringsorganisatie en daarbij de
volgende vormen in kaart te brengen:
- Coöperatie;

- Naamloze Vennootschap;
- Gemeenschappelijke Regeling.
Tevens heeft het Waterschap verzocht om na te gaan of de huidige Gemeenschappelijke
Regeling WBL ook voldoende juridische en praktische mogelijkheden biedt voor het
realiseren van de gezamenlijke doelen.

Weert,
12 november 2018
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Na de oplevering van het eindvoorstel, wordt aan de betrokken partners gevraagd of zij

deelnemen aan de voorgestelde samenwerking. Volgens de huidige planning vindt deze
oplevering in Q2 2019 plaats. Nadat het besluit door de stuurgroep genomen is, wordt het
voorstel ter besluitvorming aan het college en de raad voorgelegd.
De raadsinformatiebrief van de Waterketen Limburg met meer achtergrond informatie
over het proces is als bijlage toegevoegd, alsmede de definitieve versie van de menukaart
die hierin wordt genoemd.
Er wordt gestreefd naar een flexibele samenwerkingsvorm die past binnen de geldende
juridische kaders en die deelnemende partners in staat stelt concrete besparingen te
realiseren, kwetsbaarheid te reduceren en de kwaliteit van dienstverlening op toekomst
vaste wijze te vergroten.

Beoogd effect/doel
De raad te voorzien van informatie omtrent status van de samenwerking.

Argumenten
2.7. Keuze vervolg samenwerking
Na afronding van fase 2 wordt van de gemeente verwacht een keuze te maken over
de continuering van de samenwerking. De laatste stap op weg naar dit besluit wordt

nu ingezet;
2.2. Volledigheid informatie
De aangeleverde informatie van de Waterketen Limburg geeft een compleet beeld
van het gehele proces en het laatste deel van fase 2 waaraan we nu beginnen.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen
Niet van toepassing

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing
Com mu

n

icatie/ participatie

De raadsleden worden via de bijgevoegde raadsinformatiebrief van de Waterketen

Limburg geïnformeerd.
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