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Samenvattende conclusies SML-conferentie 22-12-2021 
 

  

Locatie: MS Teams 

Tijd: 

 

Deelnemers:   

09.00 – 10.20 uur 

 

Leden colleges van B&W Midden-Limburg (zie bijgevoegde lijst) 

Ambtelijke ondersteuning: 

 

Conclusies/afspraken  
 

1. Opening en vaststelling agenda 

Voorzitter mevrouw Donders opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Investeringsagenda Midden-Limburg 

Bijlage 2a “Het verbindend hart van Limburg in uitvoering (regionale investeringsagenda Midden-

Limburg 2022-2032)” 

Bijlage 2b “Het verbindend hart van Limburg in uitvoering (businesscases) 

Bijlage 2c Managementsamenvatting 

Bijlage 2d notitie “Investeringsagenda Midden-Limburg, het proces” 

 

I Besluitvorming Investeringsagenda 

De besluitvorming rond de inhoud van de Investeringsagenda Midden-Limburg vindt plaats in de 

colleges van B&W en heeft betrekking op de koers die gezamenlijk ingezet wordt en heeft niet als 

oogmerk de colleges te committeren aan elke businesscase of zinsnede in de agenda. 

Er vindt discussie plaats over de status van het document en of het vastgesteld moet worden of er 

“slechts” kennis van moet worden genomen. Na ampele discussie kan iedereen zich vinden in de 

formulering dat de colleges -die uiteindelijk het besluit nemen- gevraagd zullen worden “de in het 

startdocument “Investeringsagenda Midden-Limburg, het verbindend hart van Limburg in uitvoering” 

voorgestelde dynamische koers vast te stellen”; 

Op verzoek van Leudal wordt op één onderdeel de tekst aangepast: in de tekst over de verlaging van 

de dam van het lateraal kanaal wordt de hoogwaterveiligheid van Roermond vervangen door de 

hoogwaterveiligheid van de regio; 

 

ll. Koersen op een fysieke SML-conferentie in het 1e kwartaal van 2022. 

Mede om het wij-gevoel vast te houden is het wenselijk om een fysieke conferentie te organiseren in 

het 1ste kwartaal van 2022. Belangrijke randvoorwaarde is uiteraard een gunstig verloop van de 

Corona-pandemie. Afgesproken wordt om als de omstandigheden en de agenda’s het toelaten, een 

fysieke conferentie te plannen in het 1ste kwartaal van 2022. 

 

lII Eenmalige startbijdrage van € 1,- per inwoner. 

Voor de uitvoering van de Investeringsagenda is een éénmalige startbijdrage van € 1,- per inwoner 

nodig. Dit voorstel is al in voorbereiding samen met de beoogde programmatrekkers en wordt samen 

met het koersdocument aan de colleges worden voorgelegd. 
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Links en rechts zijn er wat zorgen of het alle gemeenten nog lukt in het eerste kwartaal de 

besluitvorming met betrekking tot de gevraagde bijdrage van €1 per inwoner rond te krijgen. 

Afgesproken wordt dat de SML-coördinator ervoor zorgt dat nog vóór de jaarwisseling het verzoek aan 

de colleges en de onderbouwing daarvan aan de gemeenten worden toegezonden. Gemeenten doen 

hun uiterste best om het beschikbaar stellen van dat bedrag in het 1e kwartaal van 2022 voor elkaar te 

krijgen. De GOML-gelden (c.q. het bedrag dat gemeenten terugkrijgen) worden rechtstreeks aan de 

afzonderlijke gemeenten overgemaakt; 

 

IV Instellen lobbyteam 

Afgesproken wordt om een lobbyteam samen te stellen bestaande uit: 

Rianne Donders  voorzitter Netwerkberaad SML 

Raymond Vlecken  burgemeester Weert 

Desirée Schmalschlaeger burgemeester Leudal 

Gé Moonen   Voorzitter/ambassadeur Keyport 

Peter Koolen  bestuurlijk trekker Investeringsagenda Midden-Limburg, lid BO Economie, 

Wonen, Mobiliteit & Infra 

Martijn van de Heuvel vice-voorzitter Taskforce Corona ML, lid BO Economie, Mobiliteit & Infra 

Angely Waajen  Bestuurlijk trekker BO Ruimte, lid BO Economie, Wonen, Recreatie &  

 Toerisme, Wonen en Taskforce Corona en lid aandeelhoudersvergadering 

OML  

Ton Weekers  ambtelijke ondersteuning 

Expertise PR/communicatie  nader in te vullen 

 

De eerste vergadering wordt in januari 2022 gepland. 

 

V  Digitale bijeenkomst zittende raadsleden 1e kwartaal van 2022   

Het organiseren van een digitale informatiebijeenkomst voor raadsleden kan mede dienen om de 

besluitvorming in het kader van de €1-bijdrage te faciliteren.  

 

Vl Bidbook/brochure  

Om draagvlak en lobby te faciliteren wordt een bidbook/brochure over de investeringsagenda 

opgesteld. 

 

Vll Capaciteitsvoorstel  

Op basis van het bestuurlijk commitment voor de Investeringsagenda wordt aan de 

gemeentesecretarissen gevraagd een voorstel voor te bereiden over de wijze waarop de capaciteit 

moet worden georganiseerd die nodig is voor een succesvolle uitvoering van de Investeringsagenda 

Midden-Limburg. Er is inmiddels een eerste oriënterend gesprek met de gemeentesecretarissen 

geweest.  

 

VIII Governance-structuur 

In het Kernteam Investeringsagenda zijn gemeenten en partnerorganisaties vertegenwoordigd. 

Het Kernteam zal worden gevraagd een voorstel te doen voor de governance-structuur van de 

Investeringsagenda Midden-Limburg. 

 

Geconstateerd wordt dat er een link ligt tussen het voorstel over de governance en het capaciteits- 

verhaal. Deze voorstellen zullen in een later stadium worden voorgelegd aan de colleges. De eerste 
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processtappen die nu gezet gaan worden, zijn het aanbieden aan de colleges van het koersdocument 

en het voorbereiden en inzetten van de lobby. 

 

3. Communicatieplan SML 

Bijlage 3a Communicatieplan “Samen zetten we Midden-Limburg op de kaart”; 

Bijlage 3b Voorstel Communicatieplan 

 

Het communicatieplan “Samen zetten we Midden-Limburg op de kaart” wordt vastgesteld als richting 

gevend kader voor de communicatie binnen en vanuit SML. Tevens wordt ingestemd met de in dit 

voorstel opgenomen activiteiten om in de periode 2021/2022 een impuls te geven aan de 

communicatie. De Investeringsagenda Midden-Limburg zal bij het uitdragen van de boodschap een 

prominente rol krijgen.  

 

4. Rondvraag & Sluiting   

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit onder dankzegging van ieders 

inbreng om 10.20 uur de vergadering. 

 

Roermond, december 2022 




