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Geachte leden van het Netwerkberaad, 
 
Tijdens het Netwerkberaad van 20 mei jl. heb ik op hoofdlijnen de uitkomsten van de evaluatie 
Samenwerking Midden-Limburg (SML) toegelicht. Zoals door Monique de Boer, voorzitter van de 
begeleidingscommissie, aangegeven is er bewust voor gekozen om het traject expertmatig in te steken 
en om met het advies verder te gaan dan (algemene) oplossingsrichtingen. Voordeel is dat u daarmee 
concrete handvatten heeft om de huidige knelpunten weg te nemen en meer uit de samenwerking te 
halen.  
 
Tegelijk hebben we in de bespreking in het Netwerkberaad vastgesteld dat hier eigenlijk nog een vraag 
aan vooraf gaat, namelijk: Hoe wilt u verder met SML? Pas wanneer helder is “wat” de gedragen visie is 
op de samenwerking kan nadere invulling worden gegeven aan “hoe” de zeven Midden-Limburgse 
gemeenten het beste kunnen samenwerken. Om u te helpen bij de beantwoording van deze vraag 
worden in deze notitie drie opties getoetst, te weten:1  
 

1. Continueren huidig model. 
2. Stoppen met SML (=geen vaste structuur/arrangement voor samenwerking). 
3. SML 2.0 (cf. eindrapport). 

 
Ik hoop dat u op basis van het eindrapport en deze notitie voldoende informatie heeft om tot een goede 
afweging te komen in de besluitvorming over de toekomst van SML. 
 
Hartelijke groet, 
 
 
 
Johan Posseth  
 
  

                                                             
1 Deze drie opties zijn aangewezen door het Netwerkberaad van 20 mei. Het alternatief van 
verdergaande samenwerking, zoals bijvoorbeeld in de vorm van een gemeenschappelijke regeling, is 
niet opgenomen in deze afweging vanwege onvoldoende draagvlak. 
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Toetsing drie opties 
 
Zeven criteria 
De opties zijn getoetst aan zeven criteria die zijn afgeleid uit de ambities en overwegingen van de 
Bestuursovereenkomst (2015).  
 

1. Maatschappelijke meerwaarde: een krachtige bijdrage leveren aan de opgaven in Midden-
Limburg. 

2. Verbonden: aansluiten op wat er in de samenleving en politiek leeft.  
3. Samenwerkingsgericht: directe betrokkenheid van maatschappelijke partners, bedrijfsleven, 

inwoners en andere stakeholders. 
4. Adaptief: tijdig inspelen op/aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen. 
5. Resultaatgericht: duidelijk, concreet geformuleerde opdracht/project en eindresultaten.  
6. Zichtbaar: uitstraling naar buiten, presentatie naar andere overheden en partners   
7. Efficiënt: gezonde verhouding kosten en maatschappelijke opbrengsten (beperkte 

coördinatielasten/overhead, minder meerkosten).  
 
Beoordeling alternatieven 
Wanneer we de drie alternatieven naast elkaar leggen, dan concluderen we als volgt: 
 

• Continueren van de huidige situatie leidt in essentie tot veel overleg en weinig daadkracht. 
• Stoppen biedt meer flexibiliteit en keuzeruimte, maar dat gaat ten koste van de bijdrage aan de 

regionale opgaven (te weinig impact, te versnipperd).       
• Door focus op enkele thema’s met regie op de realisatie biedt SML 2.0 goede uitgangspunten 

om een krachtige bijdrage te leveren aan de regionale opgaven.  
 
In de volgende tabel vindt u het samenvattend beeld van de beoordeling van de drie opties gevolgd 
door een korte toelichting van de beoordeling.2 
 

Beoordeling  1. Huidig 2. Stoppen 3. SML 2.0 
1. Maatschappelijke meerwaarde +/- -- ++ 
2. Verbonden - -- + 
3. Samenwerkingsgericht - +/- + 
4. Adaptief +/- - +/- 
5. Resultaatgericht - +/- + 
6. Zichtbaar - -- + 
7. Efficiënt - +/- + 
Totaal - - + 

 
 
 
 
 

                                                             
2 Score: ++ zeer sterk, + sterk, +/- neutraal, - zwak, -- zeer zwak 
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Toelichting beoordeling 
 

Toelichting beoordeling 1. Huidig Toelichting 
1. Maatschappelijke meerwaarde +/- Basis gelegd met o.a. strategische agenda (zes 

opgaven en uitwerking in werkvelden); geen doelen en 
afspraken voor de korte termijn uitvoering  

2. Verbonden - Nadruk op bestuurlijk/ambtelijk overleg in 
verschillende werkvelden en Netwerkberaad, 
beperkte input van politiek en samenleving 

3. Samenwerkingsgericht - Primair intergemeentelijke samenwerking (bewuste 
afbakening) 

4. Adaptief +/- Door overlegstructuur met zeven werkvelden minder 
open voor nieuwe onderwerpen   

5. Resultaatgericht - Strategische koers is niet vertaald in concrete 
actieprogramma’s en projecten 

6. Zichtbaar - Verschillende trekkers (bestuurlijk/ambtelijk) voor 
uiteenlopende onderwerpen en wisselende coalities, 
geen centrale regie (inhoudelijk) /1 aanspreekpunt  

7. Efficiënt - Hoge coördinatielasten i.r.t. opbrengsten (directe 
bijdrage van SML)  

Totaal - Continueren van de huidige situatie leidt in essentie 
tot veel overleg en weinig daadkracht. 

 
Toelichting beoordeling 2. Stoppen Toelichting 
1. Maatschappelijke meerwaarde -- Minder impact: ad hoc, versnipperd, minder gericht en 

gefundeerd (niet vanuit een strategische koers o.b.v. 
analyse voor de gehele regio)   

2. Verbonden -- Geen vaste kanalen voor interactie met politiek en 
samenleving  

3. Samenwerkingsgericht +/- Afhankelijk van gekozen alternatief  
4. Adaptief - Geen staande organisatie die tijdig nieuwe 

ontwikkelingen signaleert, geen korte lijnen (geen 
bestaande structuur/netwerk) om snel te acteren  

5. Resultaatgericht +/- Mogelijkheid tot tijdelijke doelgerichte samenwerking 
rond een opgave, beperkte grip op de langere termijn 
door ad hoc basis en versnippering in thematiek, 
partners, werkwijze 

6. Zichtbaar -- Versnipperd, afhankelijk van gekozen coalitie, niet 
namens de gehele regio 

7. Efficiënt +/- Geen vaste bureaukosten, pragmatisch samenwerken 
door keuzeruimte, mogelijk hogere initiatie- en 
faalkosten  

Totaal - Stoppen biedt meer flexibiliteit en keuzeruimte, 
maar dat gaat ten koste van de bijdrage aan de 
regionale opgaven (te weinig impact, te versnipperd). 
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Toelichting beoordeling 3. SML 2.0 Toelichting 
1. Maatschappelijke meerwaarde ++ Krachtige bijdrage door focus op enkele 

maatschappelijke thema’s en uitwerking in 
actieprogramma’s  

2. Verbonden + Actief betrekken van politiek, inwoners en andere 
stakeholders met polls, events, ed. 

3. Samenwerkingsgericht + Faciliteren van samenwerkingsprocessen biedt goede 
basis  

4. Adaptief +/- Beperkte capaciteit regiobureau om nieuwe 
ontwikkelingen te signaleren, opvolging afhankelijk 
van deelnemende gemeenten (koers bijstellen en 
opvolgen in de uitvoering)  

5. Resultaatgericht + Programmatische aansturing, projectmatig werken  
6. Zichtbaar + Centraal aanspreekpunt (regiodirecteur), heldere 

rolverdeling en programmastructuur  
7. Efficiënt + Beperkte bureaukosten (kleine staf), slimme, tijdelijke 

inzet ambtelijke capaciteit in projectteams, minder 
meerkosten door slimme programmering  

Totaal + Door focus op enkele thema’s met regie op de 
realisatie biedt SML 2.0 goede uitgangspunten om 
een krachtige bijdrage te leveren aan de regionale 
opgaven. 

 
 


