
Tussenevaluatie / rapportage 
Uitvoering plan van aanpak 

Grip op Regionale Samenwerking
(rapportage opgesteld door de Regiegroep, 9 januari 2018)

1. Inleiding

Voorjaar 2017 is in de zeven Midden-Limburgse gemeenteraden het raadsvoorstel “plan van aanpak  

Grip op Regionale Samenwerking” aan de orde geweest en ook geaccordeerd (ter inzage bij de 

griffier)  

De kern van het plan van aanpak behelsde:

 de instelling van een communicatiestructuur Midden-Limburgse gemeenteraden (waarbinnen 

een regiegroep de aansturing verzorgt);

 het uitvoeren van een pilot "grip op samenwerking' met betrekking tot drie samenwerkingen, te 

weten RUD, SML en Omnibuzz (via drie netwerkgroepen);

Tevens is voorjaar 2017 door de raden besloten: 

 de afgevaardigde leden in de Regiegroep op te dragen een tussenevaluatie van de pilotfase 

aan de raad (ter bespreking) voor te leggen. 

 besluitvorming over de doorstart van de pilot door de nieuwe raad in april/mei 2018 te laten 

plaatsvinden(inclusief afvaardiging naar gremia binnen de communicatiestructuur);

 er een eindevaluatie van de pilotfase plaatsvindt, (uiterlijk) december 2018.

Middels onderhavig document brengen de afgevaardigde leden in Regiegroep verslag uit aan de raad  

over de stand van zaken (tussenevaluatie).

Onderstaand treft u aan:

Paragraaf 2: weergave van het opstartproces na de besluitvorming in de raden voorjaar 2017 en de 

activiteiten van de Regiegroep. 

Paragraaf 3: stand van zaken met betrekking tot de drie pilots (netwerkgroepen).

Paragraaf 4: duiding van enkele overige relevante ontwikkelingen m.b.t. het proces van versterking 

van grip door raden op regionale samenwerkingsverbanden. 

Paragraaf 5: conclusies (Regiegroep) op basis van huidige stand van zaken van de uitvoering van 

het Plan van  Aanpak.

Paragraaf 6: overige aandachtspunten.  

 

2. Opstartproces en activiteiten Regiegroep.

Nadat de raden voorjaar 2017  hun akkoord hebben gegeven omtrent de uitvoering van het Plan van 

Aanpak Grip op Samenwerking en de afvaardiging van (elk) 2 raadsleden in  Regiegroep hebben 

vastgesteld heeft op 10 juli 2017 de opstartbijeenkomst van de Regiegroep plaatsgevonden. Daarin is 

o.a. de (externe) technisch voorzitter van de Regiegroep vergaderingen aangewezen (in de persoon 

van de heer Schrijvers)  en zijn afspraken gemaakt over de opstart- en de samenstelling van de drie 

netwerkgroepen. Voor een overzicht van de samenstelling van de Regiegroep en de netwerkgroepen 

zie bijlage 1.

Op 12 oktober 2017 heeft een tweede bijeenkomst van de Regiegroep plaatsgevonden. Daarin is met 

name een eerste stand van zaken besproken van de netwerkgroepen die na de zomer aan de slag 

zijn gegaan.   
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In de bijeenkomst van 9 januari 2018 heeft de Regiegroep samen met enkele raadsvertegenwoodigers 

in de netwerkgroepen stilgestaan bij de actuele stand van zaken bij de netwerkgroepen met het oog 

op de aan raden toegezegde tussenevaluatie.

De besluitenlijsten van de drie Regiegroep vergaderingen treft u als bijlagen aan.   

3. Stand van zaken 3 pilot netwerkgroepen.

De kern van de uitvoering van het Plan van Aanpak Grip op Samenwerking wordt gevormd door de 

uitvoering van de afgesproken drie pilots Omnibuzz, SML en RUD. De drie netwerkgroepen hebben 

elke separaat een stand van zaken-notitie (december 2017) opgesteld,  met weergave van de 

gepleegde activiteiten, de (voorlopige) bevindingen en het vervolgtraject voor 2018. 

Zie daarvoor bijlagen 2, 3 en 4 alsmede de (concept-)besluitenlijst van de regiegroep vergadering d.d. 

9 januari 2018 (bijlage 5) waarin deze stand van zaken notities besproken zijn. 

4. Overige ontwikkelingen.

Ook los van de uitvoering van onderhavig plan van aanpak Grip op Samenwerking zijn er een aantal 

positieve ontwikkelingen te vermelden aangaande het versterken van de grip op 

samenwerkingsverbanden en de wijze waarop Samenwerkingsverbanden hun relatie met de raden 

(en andersom) vormgeven.  Een tweetal ontwikkelingen zijn in dat opzicht vermeldenswaardig: VRLN 

en Westrom. Daarnaast is het goed ook oog te hebben voor ontwikkelingen in andere regio’s als het 

gaat om versterking van grip op samenwerkingsverbanden. 

GR Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN).

De VRLN heeft per brief van  22 december jl. de Kadernota 2019 aan de gemeenteraden voorgelegd 

met het verzoek om “opmerkingen en wensen” in te dienen. Dit is geen formeel zienswijze traject, 

maar de VRLN doet dit toch om raden in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen van de 

kadernota en eventuele opmerkingen aan de VRLN te doen toekomen.  In het kader van regionale 

Rekenkameronderzoek naar de VRLN (2017) is de waarde van vroegtijdig informeren van raden en in 

positie brengen aan de raden aan de orde geweest.  De bovenstaande ontwikkeling geeft aan dat de 

VRLN daaraan invulling aan het geven is.

GR Westrom.

Een vijftal Midden-Limburgse gemeenten participeert in de GR Westrom. Vanuit de raden is voor de 

zomer 2017 een initiatief ontstaan om meer betrokken te worden bij de ontwikkelingen van Westrom. 

Er is een regionale klankbordgroep van raadsleden gevormd en die heeft (op informele wijze) input 

kunnen geven op o.a. het Businessplan Westrom. In november en december 2017 is vervolgens in 

alle vijf betrokken gemeenteraden een motie aangenomen waarin is aangegeven dat ook met 

betrekking tot de toekomstige (langere termijn) ontwikkelingen inzake gemeentelijke taken op gebied 

van participatie (ook gericht op nieuwe doelgroepen)  er een rol is weggelegd voor een regionale 

raadswerkgroep/klankbordgroep. 

Een dergelijke klankbordgroep  is feitelijk één van de instrumenten zoals beschreven in de 

“instrumentenkoffer” bij het Plan van Aanpak Grip op Samenwerking. GR Westrom is niet als pilot 

(netwerkgroep) benoemd in het kader van de uitvoering van het Plan van Aanpak. Vanzelfsprekend is 

het van waarde in het leertraject omtrent  (nieuwe) methoden om grip op samenwerkingsverbanden te 

versterken.   

Trajecten versterking Grip op Samenwerking in Noord-Limburg en regio Parkstad.

De discussie met betrekking tot de noodzaak voor versterking van de grip op 

2



samenwerkingsverbanden door raden speelt vanzelfsprekend in heel Nederland. Er worden in diverse 

regio’s in ons land initiatieven ontplooid die in meer of mindere mate vergelijkbaar zijn met het traject  

grip op samenwerking in Midden-Limburg. Binnen de Regiegroep is afgesproken in het bijzonder 

contact te houden met de gestarte initiatieven in Noord-Limburg en regio Parkstad. Er zijn inmiddels 

ook contacten gelegd met de initiatiefnemers in die beide regio’s  en afgesproken is elkaar op de 

hoogte te houden van de ontwikkelingen, zodat we van elkaar kunnen leren.  

De trajecten in Midden-, Noord-Limburg en regio Parkstad  hebben hetzelfde doel (i.c. versterking van 

grip door raden op samenwerkingsverbanden) maar verschillen qua aanpak. 

In de regio Parkstad heeft men het traject ambtelijk opgestart (en via het secretarissenoverleg 

uitgerold in de regio) en is er met medewerking van een extern bureau een notitie opgesteld waarin 

afspraken staan  die onder meer de betrokkenheid van raden aan de voorkant van het proces 

versterken1. In de regio Parkstad zijn er inmiddels met twee GR-en afspraken gemaakt (GR Parkstad 

en GR Kompas). Met een aantal andere GR-en is men in gesprek (ook Omnibuzz en BsGW).

In Noord-Limburg is het traject opgestart via een gezamenlijk initiatief van de griffiers en de 

gemeentesecretarissen in de regio Noord Limburg om de beleids- en control cyclus van de 

gemeenschappelijke regelingen in de Regio Noord Limburg beter in te richten. Er is in dat kader door 

de griffierkring Noord-Limburg een notitie opgesteld met praktische spelregels voor de gemeenteraden 

voor de samenwerking met verbonden partijen en de colleges. Doel daarbij is om de raad beter in 

positie te brengen als kadersteller, controleur en volksvertegenwoordiger. Kernbegrippen daarbij zijn: 

afstemming en integrale aansturing aan de voorkant en het afleggen van publieke transparantie aan 

de achterkant. Er is in Noord-Limburg voor gekozen om te focussen op de Veiligheidsregio (VRLN), de 

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR SDLN), Omnibuzz en 

de BsGW. Daarmee hebben inmiddels (eerste) gesprekken plaatsgevonden.

Het Midden-Limburgse traject kenmerkt zich met name door de directe betrokkenheid van raadsleden. 

Deze vormen zowel de Regiegeroep en raadsleden participeren in de  drie netwerkgroepen. 

5. Conclusie regiegroep n.a.v. tussen-evaluatie en vervolg.

Alle leden van de regiegroep hebben de in gang gezette samenwerking als zeer waardevol ervaren. 

Raadsleden in de regio hebben elkaar (beter) leren kennen en delen kennis en ervaring. In het 

gestarte ambitieuze proces worden vanzelfsprekend ook de verschillende  bestuursculturen ervaren. 

Sommigen willen graag snel opereren, anderen meer behoedzaam. Van belang is om samen op te 

blijven trekken.

De netwerkgroepen zijn na de zomer 2017 van start gegaan. De drukke agenda’s van betrokken 

raadsleden (en ook de betrokken vertegenwoordigers vanuit de drie samenwerkingsverbanden) 

werken soms vertragend op de voortgang. De planning inzake de uitvoering van het Plan van Aanpak 

(doel is afronding van de pilotfase eind 2018) behoeft echter (nog) geen aanpassing. 

Het is aan te bevelen om in eventuele inwerkprogramma’s voor (nieuwe) raadsleden aandacht te 

hebben voor het traject grip op samenwerking c.q. het onderwerp verbonden  partijen.

Gegeven de vergelijkbare trajecten Grip op Samenwerking die in Noord-Limburg en ook in de regio 

Parkstad plaatsvinden en ook gegeven de focus op (deels) dezelfde samenwerkingsverbanden ligt het 

voor de hand om ervaringen (structureel) te delen en samen op te trekken richting (sommige) 

1 De in de notitie “Zo doen we dat in regio Parkstad” vermelde afspraken luiden: 
1. Regeling en meerjarenplan vormen vertrekpunt van kaderstelling door gemeenten.
2. Gemeenten organiseren samen met de GR-en collectiviteit in de ambtelijke voorbereiding.
3. GR- en organiseren informele bijeenkomsten voor raads- en commissieleden.
4. GR-en sturen hun Algemene Financiële en Beleidsmatige Kaders (AFBK) op naar de raden.
5. Sturing vindt gedurende het jaar plaats.
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samenwerkingsverbanden. In dat kader kan ook besproken worden om later (bijv. eind 2018, begin 

2019) een gezamenlijke “kennis-uitwisselingsbijeenkomst” te organiseren voor raadsleden (en 

eventueel. afgevaardigden vanuit samenwerkingsverbanden) uit deze regio’s. 

6. Overige aandachtspunten.

Verkiezingen maart 2018 en gevolgen voor samenstelling Regiegroep en bemensing netwerkgroepen.  

Om de voortgang in het proces te houden is het noodzakelijk dat zo spoedig mogelijk na de 

raadsverkiezingen de afvaardiging van raadsleden in de Regiegroep in de raden besproken wordt 

(c.q. daarover besloten wordt).  Ook de bezetting van de netwerkgroepen dient mogelijk aangepast te 

worden. Tot dat moment blijven de huidige raadsleden in deze gremia functioneren (mits men ook 

raadslid is na de verkiezingen). Doel is dat de raden uiterlijk mei/juni 2018 besluiten over de doorstart 

van de pilot en de afvaardiging vanuit de  zeven gemeenten geregeld hebben. 

Bijlagen:      

1. Overzicht samenstelling Regiegroep en netwerkgroepen. 

2. Stand van zaken netwerkgroep Omnibuzz.

3. Stand van zaken netwerkgroep SML. 

4. Stand van zaken netwerkgroep RUD.

5. Besluitenlijst regiegroep vergaderingen 10-07-2017, 12-10-2017 en de conceptbesluiten-lijst 

d.d. 9 januari 2018.

Ter inzage (op te vragen bij uw griffier):  

1. Plan van Aanpak Grip op Samenwerking (Midden-Limburg). 

2. Notitie “Zo doen we dat in regio Parkstad”.  Regio Parkstad.

3. Notitie “Spelregels voor Verbonden Partijen 2017”. Griffierkring Noord-Limburg.
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