
Format t.b.v. tussenevaluatie. 
 

 
Netwerkgroep:  
 

 Welke netwerkgroep? 

 

Samenwerking Midden-Limburg 

 
 
Samenstelling/leden: 
 

 Duidt de leden (en voorzitter) aan. 

 

Jeroen Cremers (voorzitter; raadslid Roerdalen) 

Lars Bisschops (lid; raadslid Echt-Susteren) 

Marc Breugelmans (lid; raadslid Roermond) 

Mark Hoeben (lid; raadslid Nederweert) 

Michel Graef (lid; raadslid Leudal) 

 

Ambtelijke adviseurs: 

Martijntje Hermans (griffier Echt-Susteren) 

Wim Cornelissen (griffier Leudal) 

 
 
Aanpak-activiteiten-proces. 

 
 Wat was de aanpak 

 

1. De netwerkgroepleden Cremers + Hoeben voeren ‘low profile’ een gesprek met 

    regiocoördinator Peter Blasić, zijnde ambtelijk adviseur van de SML. 

 

    Dit gesprek heeft op 10okt17 plaatsgevonden. 

 

2. De netwerkgroep voert plenair een informeel overleg met de heer Peter Blasić. 

 

    Dit overleg heeft op 19okt17 plaatsgevonden. 

 

3. De netwerkgroep gaat een drietal gesprekken houden tussen enerzijds (in 

    wisselende samenstelling) twee leden van de netwerkgroep en anderzijds 

   (A) de voorzitter van SML, mevrouw burgemeester R. Donders; 

   (B) een lid van het netwerkberaad SML, in casu de heer burgemeester  

         J. Hessels; 

   (C) een portefeuillehouder van één van de werkvelden SML, in casu de heer 

         wethouder P. Verlinden van het werkveld ‘Energie & Werklocaties’. 

 

    Deze gesprekken hebben plaatsgevonden op 15nov17 (met burgemeester Donders resp.  

    burgemeester Hessels) en op 8nov17 (met wethouder Verlinden). 



 

Met in het achterhoofd de in de ‘Notitie communicatiestructuur’ (behorende bij het door de 

gemeenteraden medio 2017 vastgestelde plan van aanpak) verwoorde taak van een netwerkgroep  

(waaronder de netwerkgroep SML), welke taak luidt: 

 

a.  te analyseren of en zo ja in welke zin kan worden gesproken van een onvoldoende grip op 

     samenwerking + wat daaraan zou kunnen worden gedaan; 

b.  te analyseren welke maatregelen genomen zouden kunnen worden om de effectiviteit en/of 

    de doelmatigheid van de samenwerking te verbeteren, ook al is er op zich voldoende grip op 

    samenwerking;  

c. de gewenste maatregelen te effectueren, 

 

hebben de drie gespreksduo’s een vragenlijst ‘onder de arm’ meegenomen naar hun gesprek + die 

lijst tevoren toegestuurd naar hun gesprekspartners (mw. Donders, dhr. Hessels en dhr. 

Verlinden). 

Overigens niet met het voornemen van de duo’s om die vragen per se te gaan stellen, maar wel 

om de gesprekspartners meer een idee te geven wat het doel van het gesprek is + wat voort soort 

vragen hij/zij kan verwachten. 

 

Die vragenlijst is, ter kennisname van de regiegroep in haar vergadering van 9jan18, als bijlage bij 

deze tussenevaluatie gevoegd. 

 

Van het gesprek met burgemeester R. Donders is een gespreksverslag gemaakt, van de twee 

andere gesprekken nog niet. 

 

 

(voorlopige) bevindingen  + Vervolgtraject 

 

Bijv. 

• Geconstateerde knelpunten bij samenwerkingsverband (i.r.t. grip door raad) 

• Mogelijke oplossingsrichtingen 

• Schets de voorgenomen acties/vervolg-aanpak 

• Fasering/planning 

 

Door allerlei oorzaken heeft na de laatste duo-gesprekken van 15nov17 geen plenaire vergadering 

van de netwerkgroep SML kunnen plaatsvinden waardoor: 

 er nog geen terugrapportage + bespreking van de drie duo-gesprekken is geweest; 

 nog geen vervolgproces is afgesproken (doen we nog iets vóór de 

gemeenteraadsverkiezingen van 21mrt18 en zo ja wat óf wordt de nieuwe bemensing van 

de netwerkgroep afgewacht na die verkiezingen). 

 

 

19 december 2017  19 december 2017 

Echt    Heythuysen 

Martijntje Hermans, griffier. Wim Cornelissen, griffier. 


