
Samenwerkingsverbanden gemeente Weert (mei 2018)

Naam Deelnemers Doel
Waterpanel Noord Samenwerking op zowel 

ambtelijk als bestuurlijk 
niveau.
Beesel, Bergen, Gennep, 
Horst aan de Maas, 
Leudal, Maasgouw, Mook 
en Middelaar, 
Nederweert, Peel en 
Maas, Roermond, Echt-
Susteren, Venlo, Venray 
en Weert, Waterschap 
Limburg, 
Waterschapsbedrijf 
Limburg, Waterleiding 
Maatschappij Limburg.

Kosten: 10% maatschappelijke kostenbesparingen voor alle partijen samen in 2020 t.o.v. 
referentiejaar 2010.
Kwaliteit: verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving en een gezond watersysteem.
Kennis: delen van kennis en kunde om o.a. in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en  
personeelstekorten als gevolg van vergrijzing het hoofd te kunnen bieden.
Thema's:

 Veilig en gezond oppervlaktewater.
 Goed beheer van de riolering en zuivering.
 Duurzame en klimaatbestendige riolering en zuivering.
 Duurzaam en klimaatbestendig oppervlaktewater.
 Plaats van water in stad / dorp met bewustwording van burgerparticipatie.

Samenwerking 
Midden-Limburg 
(SML)

Echt-Susteren, Leudal, 
Maasgouw, Nederweert, 
Roerdalen, Roermond, 
Weert

Creëren van kaders voor de regionale ruimtelijk-economische ontwikkeling. Samenwerking in de 
werkvelden Economie & Energie, Landbouw & Natuur, Euregionale samenwerking, Recreatie & 
Toerisme, Mobiliteit & Infrastructuur en Wonen, Zorg & Woonomgeving.

Keyport 2020 Cranendonck, Leudal, 
Maasgouw, Nederweert, 
Roerdalen, Roermond, 
Weert

Economische structuurversterking door samenwerking ondernemers, overheid, onderwijs (triple 
helix)

GR RUD LN Beesel, Bergen, Echt-
Susteren, Gennep, Horst 
aan de Maas, Leudal, 
Maasgouw, Mook en 
Middelaar, Nederweert, 
Peel en Maas, Roerdalen, 
Roermond, Venlo, 
Venray, Weert, Provincie 
Limburg

Verbeteren van:
1. kwaliteit dienstverlening aan burgers/ bedrijven/ belanghebbenden bij uitvoering VTH-taken
2. kwaliteit, veiligheid en gezondheid van leefomgeving

Gemeenschappelijk
e Regeling 
Omnibuzz

32 Limburgse gemeenten 
(Provincie Limburg 
behoudens Mook en 
Middelaar)

Een toekomstbestendig, integraal georganiseerd doelgroepenvervoer organiseren dat goed 
aansluit op het reguliere openbaar vervoer, en waar gemeenten namens de reizigers maximale 
zeggenschap over hebben. Hierdoor ontstaan synergievoordelen en blijft het vervoer betaalbaar. 



Arbeidsmarktregio 
Midden-Limburg

Cranendonck, Echt-
Susteren, Leudal, 
Maasgouw, Nederweert, 
Roerdalen, Roermond, 
Weert, UWV

Vormgeven van regionale werkgevers- en werknemersdienstverlening zodat meer matches 
tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt plaatsvinden. 

Regionaal 
Werkbedrijf

Afvaardiging 
arbeidsmarkt
regio Midden-Limburg 
(Roermond, Weert en 
UWV), sociale partners 
(LWV, CNV en FNV), 
onderwijs (SWV Weert en 
SWV Roermond) en 2 
werkgevers (Vebego en 
Maasveste Berben Bouw)

Sturen op de banenafspraak waarin werkgevers garant staan voor 100.000 extra banen voor 
mensen met een arbeidsbeperking in de periode tot 2026 en overheid voor 25.000 extra banen 
tot 2024. Aantallen zijn op macro niveau. 

ICTNML Nederweert, Roermond, 
Venlo, Weert

Het door middel van
samenwerking efficiënter en effectiever inrichten en beheren van de ICT omgeving

Gemeenschappe-
lijke Regeling De 
Risse

Cranendonck, 
Nederweert, Weert

Duurzame participatie in het arbeidsproces voor iedereen die dat niet zelfstandig kan omdat hij 
een grote(re) afstand heeft tot de arbeidsmarkt. Centraal staat het creëren van perspectief voor 
medewerkers, zodat ze zo onafhankelijk mogelijk in de maatschappij kunnen functioneren. De 
doelgroep bestaat voornamelijk uit personen die zijn aangewezen op de Wet sociale 
werkvoorziening en personen met een bijstandsuitkering. 
Samenwerkingspartner Prio Verve is in Midden- en Noord Limburg met een uitloop naar een deel 
van Brabant actief in de schoonmaak, beheer, groenvoorziening en vakopleidingen. Bij meer dan 
1.000 locaties verzorgt Prio Verve een schone en prettige omgeving om in te wonen, werken, 
leren en leven.

Werk.Kom De Risse, Cranendonck, 
Nederweert, Weert 

Werkzoekenden met een (bijstands)uitkering en Sw-werknemers bemiddelen naar werk. 
Werkgevers in de regio adviseren en ondersteunen bij het vinden van goed en gemotiveerd 
personeel.

Belastingsamenwer
king Gemeenten 
en Waterschappen 
(BsgW)

30 Limburgse
gemeenten en beide
Limburgse
waterschappen.

Doelmatige heffing  en invordering van gemeentelijke en waterschapsbelastingen.

Veiligheidsregio 
Limburg-Noord

Gemeenten Noord- en
M¡dden-Limburg.

Belangenbehartiging veiligheid en volksgezondheid.

Subsidiëring 
Antidiscriminatie-
voorziening 
Limburg

Deelnemende Limburgse 
gemeenten

Signaleert, voorkomt en bestrijdt discriminatie en ongelijke behandeling in de provincie Limburg.

Regionale 
samenwerking 
leerplicht RMC 

Leudal, Nederweert en 
Weert

Toezicht naleving leerplichtwet (aansturing door Weert).



Nederweert-Weert 
en handhaving
Vereniging van 
Nederlandse 
Gemeenten (VNG)

Alle Nederlandse 
gemeenten

De leden collectief en individueel bij te staan bij vervulling van bestuurstaken en invulling 
arbeidsvoorwaardenbeleid.

Vereniging 
Afvalsamenwerkin
g Limburg

Limburgse gemeenten Behartigen belangen Limburgse gemeenten bij verwerken huishoudelijk afval en gft. Tevens 
advisering aan gemeenten en deelnemen aan netwerken.

NV Bank 
Nederlandse 
Gemeenten (BNG)

Overheden en
instellingen op het
gebied van
volkshuisvesting,
gezondheidszorg,
onderwijs, cultuur en
openbaar nut

Kerntaak is om tegen lage tarieven krediet te verstrekken aan of onder garantie van 
Nederlandse
overheden. Functioneert tussen beleggers en organen/instellingen die functioneren tbv de
inwoners van Nederland. Vervult tevens een adviesfunctie voor overheden.

NV 
Waterleidingmaat-
schappij Limburg 
(WML)

Limburgse gemeenten
en provincie Limburg

Duurzaam en doelmatig leveren van leidingwater als drinkwater aan inwoners en bedrijven
in Limburg.

Enexis Holding NV Diverse provincies en 
nagenoeg alle Limburgse 
gemeenten zijn 
aandeelhouder

Beheert het energienetwerk in N, O en Z-Nederland (publiek belang).

Verkoop 
Vennootschap BV

Vennootschap BV (Cross 
Border Leases) zijn 
aandeelhouder

Ihkv de verkoop van Essent aan RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aantal 
garanties en vrijwaringen gegeven aan RWE. Het merendeel hiervan is overgedragen aan 
Verkoop Vennootschap BV.

CBL Vennootschap 
BV (Cross Border 
Leases)

Diverse provincies en 
nagenoeg alle Limburgse 
gemeenten

Verkopende  aandeelhouders van Essent vertegenwoordigen als mede-beheerder van het CBL 
escrow fonds

CSV Amsterdam 
BV

Diverse provincies en 
nagenoeg alle Limburgse 
gemeenten

Namens de verkopende aandeelhouders eventueel een schadeprocedure voeren tegen de staat

Publiek belang 
elektriciteitsproduc
tie BV

Diverse provincies en 
nagenoeg alle Limburgse 
gemeenten

Onderdeel van Essent bij verkoop aan RWE.

Bodemzorg 
Limburg BV

De Limburgse gemeenten Beheer nazorg stortplaatsen, saneringslocaties en civiele werken waar afvalstoffen als 
bouwstoffen zijn toegepast.

Stichting 
Routebureau 
Noord- en Midden-
Limburg

Beesel, Bergen,
Gennep, Horst aan de
Maas, Leudal,
Maasgouw
Nederweert, Peel en

Het onderhouden van het fietsroutenetwerk in N- en M-Limburg en op basis van het 
cafetariamodel voor enkele gemeenten in N- en M-Limburg ook het ontwikkelen en onderhouden 
van recreatieve routestructuren voor wandelen en ruiter- en mensport.



Maas, Roerdalen,
Roermond, Venlo, Venray 
en Weert

Samenwerkingsver
band IJzeren Rijn 
Midden-Limburg

Cranendonck, Leudal,
Roerdalen, Roermond,
Venlo, Weert, de
provincie Limburg,
Staatsbosbeheer,
Stichting
Milieufederatie Limburg

Gemeenten en instanties werken samen aan het creëren van zoveel mogelijk 
beïnvloedingsruimte om veiligheidsrisico’s en aantasting van de leefbaarheid vanwege her 
ingebruikname van het historisch tracé van de IJzeren Rijn zoveel mogelijk te verminderen.

Bestuurlijke 
opdracht 
Internationale 
Zaken Noord- en 
Midden-Limburg

13 colleges N-ML
(behalve
Mook en Middelaar en
Nederweert)

Het helpen realiseren van regionale beleidsdoelen in Noord- en Midden-Limburg door advisering 
en het voeren van regie ten aanzien van internationale positionering en het verkleinen van
Grensbarrières.

Platteland in 
Ontwikkeling (PIO)

Weert en Nederweert, 
Waterschap Limburg, 
LLTB, Provincie Limburg 
en Natuurmonumenten

Het uitvoeren van grote maatschappelijke opgaven in het buitengebied met hoofdthema’s 
klimaat, water, landbouwstructuurversterking, natuurontwikkeling

Gebiedsbureau Weert, Nederweert, 
Leudal

Versterken van een gezonde landbouw in een gezonde leefomgeving, uitvoering projecten o.a. 
PIO.

Convenant 
Stichting Algemeen 
Maatschappelijk 
Werk Midden-
Limburg

De 7 Midden-Limburgse 
gemeenten

Gezamenlijke afspraak tussen de 7 gemeenten om de uitvoering van algemeen maatschappelijk 
werk te beleggen bij de stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg om zodoende 
te kunnen komen tot de schaalgrootte die is vereist voor de goede kwaliteit, de effectiviteit, de 
efficiëntie en de continuïteit van deze vorm van maatschappelijke ondersteuning. Elke gemeente 
heeft een eigen subsidierelatie met het AMW-ML.

Regionaal 
Informatie en 
Expertise Centrum 
(RIEC) Limburg

De 33 Limburgse 
gemeenten, de provincie 
Limburg, de politie-
eenheid Limburg, het 
Openbaar Ministerie, de 
Belastingdienst/FIOD, de 
Inspectie SZW, de 
Douane, IND en de 
Koninklijke 
Marechaussee

Het vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid als netwerkorganisatie werken aan de 
bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit.

Veiligheidshuis 
Midden-Limburg

De 7 Midden-Limburgse 
gemeenten

Criminaliteit en overlast in het politiedistrict Midden-Limburg verminderen of voorkomen.

Centrum voor 
Jeugd en Gezin 
Midden-Limburg

De 7 Midden-Limburgse 
gemeenten

Het bieden van verschillende vormen van opvoedondersteuning aan ouders en jeugdigen.

Regionaal De 7 Midden-Limburgse Het Regionaal Mobiliteitsoverleg Midden-Limburg is een samenwerkingsverband van de 



Mobiliteitsoverleg 
Midden-Limburg 
(RMO)

gemeenten genoemde gemeenten op het gebied van Verkeer en Vervoer. Afstemming vindt plaats op 
bestuurlijke en ambtelijke tafels om gezamenlijk het verkeers- en vervoersbeleid te formuleren 
en uit te voeren voor de regio. Het RMO maakt ook onderdeel uit van SML als het werkveld 
mobiliteit en infrastructuur.

Euregionale 
samenwerking 
Bree-Maaseik-
Weert

Bree, Maaseik, Weert Euregionale samenwerking op het vlak van vervoer, hulpverlening, cultuur en economie

EC GEO Gemeenten Leudal, 
Nederweert, Roermond 
en Weert

Samenwerking op het gebied van GEO informatie. In eerste instantie gericht op het realiseren en 
in beheer nemen van de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) en het verrichten van 
landmeetkundige GEOgrafische werkzaamheden. 

Bestuurscommissie 
Regionale Wmo 
taken

Gemeenten Noord- en
M¡dden-Limburg

De regiogemeenten geven gezamenlijk vorm aan het beleid voor maatschappelijke opvang, 
beschermd wonen, verslavingszorg, OGGZ-preventie en bemoeizorg. Centrumgemeente Venlo 
voert de taken in mandaat uit, binnen middelen die de centrumgemeente van het rijk ontvangt.

Samenwerking 
sociaal domein 
Midden-Limburg 
West

Weert, Nederweert, 
Leudal

Bundeling van kennis en expertise bij de ontwikkeling van de decentralisaties in het sociaal 
domein. 

Convenant 
“Samenwerkingsve
rband Gemeen-
schappelijke 
informatievoorzie-
ning VTH (SGIV)

Limburgse gemeenten, 
Provincie, RUD’s Noord 
en Zuid.

Het gezamenlijk aanschaffen, inrichten en beheren van een gemeenschappelijke VTH-
informatievoorziening.

Regionale Energie 
Alliantie (REA)

14 gemeenten Noord- en 
Midden-Limburg

Regionaal energieloket en regionale alliantie van gemeenten, energie coöperaties en 
aanbiedende partijen gericht op het stimuleren van energiebesparing en duurzame opwekking 
(bij de particuliere bestaande woningbouw)

Samenwerkingsver
band IJzeren Man:

Samenwerking tussen 
ondernemers in de 
toeristisch recreatieve 
sector en Gemeente 
Weert

Kennisuitwisseling, gezamenlijke branding en productontwikkeling

Stichting VVV 
Midden-Limburg

7 gemeenten Midden-
Limburg en Duitse 
gemeenten Brüggen en 
Wassenberg

Het verzorgen van de marketing in de Leisure sector in opdracht van gemeenten in Midden-
Limburg. De naamstelling is recent gewijzigd in Limburg Marketing.

Samenwerkingsver
band Grenspark 
Kempen~Broek: 

Partners zijn de beide 
provincies Limburg en 
Noord-Brabant, Bosgroep 
Z-NL, Vlaamse 
Landmaatschappij, Ark, 

Grensoverschrijdende partners werken samen om het Grenspark Kempen~Broek op de Europese 
kaart te zetten. Daarbij is er sprake van kennisuitwisseling, afstemming en coördinatie en 
gezamenlijke projectvoorbereiding- en – uitvoering van grensoverschrijdende projecten in 
Interreg verband binnen de grensregio Vlaanderen-Nederland.



waterschap, gemeenten 
Cranendonck, Weert, 
Nederweert, Bocholt, 
Bree, Kinrooi en Maaseik, 
diverse terreinbeherende 
instanties en defensie.

Samenwerking 
Grensgebied De 
Kempen

Gemeenten 
Cranendonck, Hamont-
Achel, Bocholt en Weert.
Provincie Noord-Brabant, 
Belgisch Limburg en 
Limburg.

Gebiedsontwikkeling met als doel het ontwikkelen van het gebied op het vlak van natuur, water 
recreatie, duurzaamheid, bereikbaarheid, (vrijetijds)economie. Landschap en cultuurhistorie. We 
spreken hier van een grensoverschrijdende samenwerking van 2 landen, 3 provincies en 4 
gemeenten.


