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Onderwerp
Evaluatie SML.

Voorstel
In te stemmen met bijgaande brief aan de voorzitter van SML.

Inleiding
Bij de start van de Samenwerking Midden-Limburg (SML), 1 januari 2015, is in een
bestuursovereenkomst afgesproken dat de werkwijze van SML eens in de twee jaar wordt
geëvalueerd. De resultaten van de eerste evaluatie, die is opgesteld aan de hand van
gesprekken tussen de SMl-voorzitteren regiobestuurders, zijn eind 2016 aan uw college
aangeboden. Deze bevat aanbevelingen om de integraliteit tussen de werkvelden te
vergroten, de uitvoeringskracht van met name de strategische investeringsagenda te
versterken en de betrokkenheid van de gemeenteraden te vergroten.
De gemeenteraad heeft bij de begrotingsbehandeling in november 2Ol7 aangedrongen op
een spoedige en gedegen evaluatie van SML, waarbij zij graag betrokken wil worden. Deze
wens heeft u per brief van 5 december 2OL7 kenbaar gemaakt aan de voorzitter van SML.

In de reactie van SML (brief van 20 februari 2018) wordt onder meer verwezen naar de
eerdere evaluatie.
Het SML Netwerkberaad heeft onlangs besloten om de tweede evaluatie, conform de
bestuursovereenkomst, eind 2018 te starten. De opzet hiervan wordt besproken in het
Netwerkberaad van 7 november a.s.. Omdat op deze dag de begrotingsbehandeling
plaatsvindt, kan er geen bestuurder namens Weert deelnemen aan het overleg.
Het secretarissenoverleg heeft een voorstel voor de opzet geformuleerd (bijlage). In
bijgaande concept-brief aan SML wordt hier op ingegaan.

Weert,
22 oktober 2018
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Beoogd effect/doel
Middels bijgaande concept-brief de inbreng van Weert met betrekking tot de
besluitvorming evaluatieproces SML in het Netwerkberaad borgen.

Argumenten
Het voorstel van de secretarissen voldoet op hoofdlijnen aan de eisen van een goede
evaluatie van SML
Belangrijke elementen van dit voorstel zijn uitbesteding aan een adviesbureau
(objectiviteit), onderzoek naar het functioneren (concrete resultaten, organisatie,
samenwerkingsproces) en betrokkenheid van belangrijke stakeholders in de evaluatie
(o.a. colleges en raden, maatschappelijke partners).
Het secretarissenoverleg is opdrachtgever en rappofteur
Conform de bestuursovereenkomst is het secretarissenoverleg opdrachtgever van de
evaluatie en rapporteert zij de conclusie en adviezen aan het Netwerkberaad.
Alle mogelijke scenario's moeten in de evaluatie worden meegenomen
Van belang is dat er een onafhankelijk advies wordt verkregen over alle mogelijke
scenario's, en daarmee van opheffen tot het toevoegen van het sociaal domein.

Kanttekeningen en risico's
Het Netwerkberaad kan besluiten om de evaluatie op andere wijze dan door u gewenst
vorm te geven.

Financiële, personele en juridische gevolgen
N.v.t.

Uitvoering/evaluatie
Het Netwerkberaad zal op 7 november a.s. een standpunt innemen over de opzet van de
evaluatie.
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De gemeenteraad informeren via plaatsing op de TILS-lijst.
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Concept-brief aan de voorzitter van SML
Voorstel secretarissenoverleg d.d. 16 oktober 2018
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