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Bijlagen: “Hoe werkt het samen?” (Eindrapport evaluatie SML ) en Oplegnotitie rapport evaluatie SML

Geacht college,

De afgelopen maanden heeft adviesbureau SeinstraVandeLaar de samenwerking in het kader van 
SML geëvalueerd. Onder begeleiding van een daartoe ingestelde commissie heeft het bureau het 
rapport “Hoe werkt het samen? (Eindrapport ontwikkelgerichte Samenwerking Midden-Limburg)” 
opgesteld.  

Het rapport is op maandag 20 mei gepresenteerd aan het SML Netwerkberaad tijdens een 
bijeenkomst, waarvoor ook de secretarissen en de bestuurlijk werkveldtrekkers waren uitgenodigd. 
Tijdens dit overleg is afgesproken om:

1. Het rapport aan te vullen met een oplegnotitie over de 3 basisopties (continueren huidige 
samenwerking, stoppen met de samenwerking of verder gaan met een verbeterde versie 
conform de aanbevelingen van SeinstraVan de Laar);

2. Deze oplegnotitie samen met het rapport voor te leggen aan de colleges van B&W in Midden-
Limburg met de vraag hun standpunt daarover kenbaar te maken;

3. In het Netwerkberaad van 24 juni a.s.de ingekomen reacties te bespreken en mede op basis 
daarvan de richting te bepalen.

Het idee is om vervolgens de secretarissen te vragen om op basis van de input van de colleges en de 
resultaten van de bespreking in het Netwerkberaad van 24 juni een advies voor te bereiden, dat op de 
geëigende wijze tot besluitvorming kan worden gebracht. 
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In het licht van het bovenstaande vragen wij uw college zijn standpunt te bepalen 
ten aanzien van de voorliggende rapportages. In verband met een ordentelijke voorbereiding van het 
Netwerkberaad van 24 juni vragen wij u ons de schriftelijke weerslag daarvan te doen toekomen 
uiterlijk 14 juni a.s.

Met vriendelijke groet,

M.J.D. Donders - de Leest 
Voorzitter Netwerkberaad 
Samenwerking Midden-Limburg
Voor deze,

Ton Weekers (coördinator)


