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Geachte mevrouw Donders-De Leest,

Naar aanleiding van uw brief d.d. 23 mei 2019 over het eindrapport evaluatie SML,,Hoe
werkt het samen?" en de begeleidende oplegnotitie, berichten w¡ u als volgt.

Allereerst willen wij benadrukken voorstander te zijn van regionale samenwerking (waar
nodig/zinvol) en de ontmoetings- en kennisuitwisselingsfunðtie van SML te waarJeien.
Kritisch zijn we echter op de invulling van de samenwerkíng in de praktijk; wat dit
betreft herkennen wij ons in de analyse van het functioneren van SML in het eindrapport.
Hoewel de onderlinge relaties zijn uitgebouwd en verstevigd heeft de samenwerking niet
uitgepaktzoals oorspronkelijk bedoeld en is erte weinig tãrecht gekomen van de
samenwerkíngsafspraken (te veel overleg, te weinig daadkracht, weinig beleidsinteractie
etc.).

Ëen inhoudelijke analyse van de maatschappelijke opgaven waar sML zich op zou
moeten richten ontbreekt in het eindrappoÊ. Naar onze mening dient een nieuwe opzet
van SML hierop te worden gebaseerd. Het voorstel over de opzet van nieuwe structuur
(SML 2.0) vinden wij dan ook prematuur. Een en ander vergt eerst de nodige uitwerking
en concretiserÍng, waarbij het aanbeveling verdient om mogelijke slimme combinaties
met andere regionale expertise zoals de gebiedsbureaus te onderzoeken.

Wij zijn voorstander van optie 3 onder de volgende voorwaarden:
. Eerst de maatschappefijke opgaven uitwerken, dan pas de inrichting van de

structuur;
. uitgangspunt is om sML niet als een zwaar instituut op te zetten;. De gemeenteraden worden betrokken bij de volgende stappen in de beoogde

samenwerking;
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. Midden Limburg zien wij als een te beperkte scope van samenwçrkinq' Daarom

ook meer tle satnenwerking met Noord-Limburg initiëren'

Met betrekking tCIt de opgaven stelt SVDL voor om deze te beperken tot maximaal 3'

Hr,¡ewel luuusssll goed i;îinden wij hetvoorbarig om nu al zo'n maximum tcstcllcn' Een

Oynamiscne agenãa die ruimte laai aan het inbrengen van actuele en urgente thema's

heeft eerder onze voorkeur. Hierbij zijn wij voorstander van gelegenheidscoalities

,.on¿o* een bepaald thema, waarin ajleen-gemeenten die het aangaat deelnemen' Ook

nãt maatsctrapàel¡jk middenveld vervult hierin een belangrijke rol'

Tot sloL kurrnen wij instemmen mct hct door de gemeentesecretarissen laten uitbrengen

u"n 
"",, 

uiteindelijk voorstel aan heL Netwerkberaad. Gezien de reeds benutte tijd voor

de evaluatie dringen wij aan op een spoedige uitwerking zodat er zo snel mogelijk

helderheicl ontstaat over de toekomst van SML'
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Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
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