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Evaluatie Samenwerking Midden-Limburg (SML)

Voorstel

1. Kennis te nemen van het eindrapport ontwikkelgerichte evaluatie SML "Hoe werkt
het samen?".

2. Onder voorwaarde van nadere onderbouwing te kiezen voor optie 3 'SML 2.0"
conform oplegnotitie.

3. In te stemmen met bijgaande concept-brief.

Inleiding

Bij de start van SML (2015) is afgesproken (en vastgelegd in de bestuursovereenkomst)
dat het functioneren van de netwerkorganisatie eens in de twee jaar wordt geëvalueerd.
In de eerste evaluatie (eind 2016) ontbrak het aan een goede, objectieve analyse. In 2OL7
hebben wij dan ook, ingegeven door onze gemeenteraad, bij de voorzitter van SML
aangedrongen op een gedegen evaluatie. De tweede evaluatie, opgesteld door bureau
SeinstraVandelaar (SVDL), ligt thans voor in de vorm van het eindrapport "Hoe werkt het
samen?".

Het eindrapport is op 20 mei 2019 gepresenteerd aan het Netwerkberaad (NWB). Tijdens
dit overleg is afgesproken om het eindrapport en de oplegnotitie voor te leggen aan de
individuele colleges met de vraag hun standpunt kenbaar te maken. Deze standpunten
bespreekt het NWB op24 juni a.s.. Naast deze evaluatie is door het NWB aan het bureau
gevraagd een notitie te schrijven over de onderliggende vraag "hoe verder". In de
bijgevoegde oplegnotitie zijn er 3 opties uitgewerkt .
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Beoogd effect/doel

Het bepalen van een standpunt ten aanzien van het vervolg van de Samenwerking in

Midden-Limburg.

Argumenten

1.1. De analyse is herkenbaar voor Weert
Uit het eindrapport blijkt dat de inspanning en het rendement van de samenwerking niet
in balans zijn. Wel zijn de onderlinge relaties uitgebouwd en verstevigd, zowel ambtelijk
als bestuurlijk en is een basis gelegd voor de te volgen koers. Ook is er een gezamenlijke
agenda, een economisch profiel en Strategische Investeringsagenda vastgesteld. Vanuit
een spagaat tussen plichtsbesef en vrijblijvendheid heeft de samenwerking echter niet
uitgepakt zoals oorspronkelijk bedoeld en is er in de praktijk te weinig terecht gekomen
van de samenwerkingsafspraken (er is te veel overleg, te weinig daadkracht, de
samenwerking wordt als te vrijblijvend ervaren, weinig beleidsinteractie, SML is te weinig
zichtbaar voor de buitenwereld etc.).

1.2 Eerst de opgaven, dan pas de structuurdiscussie
Na de analyse van het functioneren bevat het rapport een voorstel voor de nieuwe
structuur van SML: een compact bestuur met een adviserend secretarissenoverleg en een
regiobureau van 3 fte. Dit voorstel wordt echter gedaan zonder voorafgaande analyse van
de maatschappelijke opgaven waar SML 2.0 zich op moet richten. Deze opgaven zouden
bepalend moeten zijn voor de nieuwe structuur (inhoud voor vorm). Dit vergt dus nog de
nodige uitwerking. Bij die uitwerking moet ook worden gekeken naar mogelijke slimme
combinaties met andere regionale expertise zoals de gebiedsbureaus.

Met betrekking tot de opgaven stelt SVDL voor om deze te beperken tot maximaal 3.
Focussen is prima, het is echter voorbarig om hier nu al een maximum aantal aan te
verbinden. Eerder kan worden gedacht aan een dynamische agenda die ruimte laat aan
het inbrengen van actuele en urgente thema's. Gemeenten die het aangaat sluiten daarbij
aan in gelegenheidscoalities waarbij ook het maatschappelijk middenveld een rol heeft.

2.1 Nadere uitwerking en concretisering is gewenst
In uw reactie op een aantal vragen van SVDL heeft uw college aangegeven (waar
nodig/zinvol) voorstander te zijn van samenwerking en de ontmoetings- en
kennisuitwisselingsfunctie van SML te waarderen. Uit de evaluatie blijkt dat ook de andere
gemeenten de urgentie van samenwerking onderkennen. Gezien het huidige functioneren
is continueren van het huidige model (optie 1 in bijgevoegde oplegnotitie) niet aan de
orde; stoppen met SML (optie 2) gaat ten koste van de bijdrage aan de regionale opgave
(te weinig impact, te versnipperd). Of de structuur zoals voorgesteld in SML 2.0
vervolgens de meest optimale is, moet blijken uit een nadere onderbouwing van de
oflg¿jven. HierLrij karr er ook lra¿r'slinrnre conrbinaties nret bijvoorbeeld de gebiedsbureaus
worden gekeken.

Conform voorstel van het NWB verdient het aanbeveling om de gemeentesecretarissen op
basis van de reacties van de colleges een uiteindelijk voorstel aan het NWB te laten doen.
De wens van onze gemeenteraad om betrokken te worden bij de evaluatie is eveneens
verwoord in de concept-antwoordbrief.

Kanttekeningen en risico's

Sinds de start van de evaluatie zijn we alweer ruim een half jaar verder. Het nader
uitdiepen van de inhoudelijke koers van SML kost tijd, hetgeen betekent dat we voorlopig
in de huidige constellatie verdergaan. Om zo spoedig mogelijk duidelijkheid te verkrijgen
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is snelheid gewenst, ook in verband met het zoeken naar mogelijke combinaties met het
gebiedsbureau (de afspraken met het gebiedsbureau lopen dit jaar af).

Financiële, personele en juridische gevolgen

Er zijn vooralsnog geen financiële gevolgen, e.e.a. hangt af van de uitwerking van het
vervolg.

Duurzaamheid

N.v.t.

Uitvoering/evaluatie

Op24 junia.s. worden de standpunten van de Midden-Limburgse colleges in het NWB
besproken. Vervolgens doen de gemeentesecretarissen op basis hiervan een uiteindelijk
voorstel aan het NWB.

Gom mu n icatie/ participatie

De gemeenteraad wordt op de hoogte gebracht d.m.v. de TILS-lijst.

Overleg gevoerd met

Intern:

Ton Weekers (Concernstaf), Anouk Cramers (R&E)

Extern:

Bijlagen:

-Brief SML d.d.23 mei 2019
-Eindrapport SVDL "Hoe werkt het samen?"
-Oplegnotitie SVDL d.d.23 mei 2019
-Concept-a ntwoord brief
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