
Besluitenlijst bijeenkomst Regiegroep Grip op Samenwerking d.d. 10 juli 2017 (te Roermond).

Aanwezig:
Hen Sleven, Andre Kierkels:  Leudal.
Carin Sieben-v.d. Boogaert, Nederweert.
John Nouwen, Jasper Heesakkers: Weert.
Wim Kemp  Jan Puper: Roermond.
Ben Bisschops, Jan Cremers: Echt-Susteren.
Jan Smits, Karin Hermans: Roerdalen.
Gerrit Vervoort, Carla Peters: Maasgouw.

Peter Schrijvers, (technisch) voorzitter Regiegroep-bijeenkomsten 
Arno Vestjens, secretaris Regiegroep.

Griffiers van de 7 betrokken gemeenteraden (i.c. de leden van de ondersteunende werkgroep): 
Jos Vervuurt, Wim Cornelissen, Esther Schrier, Madeleine Wolfs,  Henny van Soest, Rob Notermans, 
Martijntje Hermans.

M.k.a: 
Renate van Lierop-Kupers (lid Regiegroep).

Besluitenlijst. 
1. Opening en welkom.

Jos Vervuurt heet iedereen welkom. Voorgesteld wordt de heer Peter Schrijvers als 
(technisch) voorzitter te laten fungeren. Daarmee wordt ingestemd. De heer Schrijvers treedt 
vervolgens als voorzitter op.

2. Kort voorstelrondje.
Eenieder stelt zich voor.

3. Vaststelling agenda.
De agenda wordt ongewijzigd  vastgesteld.  De heer Smits zal bij de rondvraag bij de 
ontwikkelingen inzake Westrom stilstaan.

4. Voorzitterschap regiegroep bijeenkomsten.
E.e.a. is onder agendapunt 1 besloten. De heer Peter Schrijvers fungeert als (technisch) 
voorzitter van de regiegroepbijeenkomsten. 

5. Terugblik raadsbehandelingen van het plan van aanpak.
De griffiers doen kort verslag van het verloop van de raadsbehandeling in hun gemeente. In 
alle raden is het plan van aanpak ongewijzigd aangenomen. In het merendeel van de raden 
betrof het een positieve waardering voor de aanpak. Enkele kritische opmerkingen hadden 
betrekking op het risico van een soort extra bestuurslaag en het (ontbreken van)  concreetheid 
van het plan van aanpak. Een aantal colleges heeft ook gebruik gemaakt van de zienswijze 
mogelijkheid. 

6. Wat is de opdracht?
Gesproken wordt over de op opdracht zoals die in het plan van aanpak beschreven staat. 
Doel is vanuit het perspectief van de raad en de raden de grip op samenwerkingen te 
verbeteren. Daartoe is de communicatiestructuur in het leven geroepen en worden de 
aangewezen pilots uitgevoerd waarbij gebruik gemaakt kan worden van de in de 
instrumentenkoffer beschreven mogelijkheden. 

7. Organisatorische zaken.
a. Rol/taak regiegroep, werkgroep en netwerkgroepen.

Er wordt in het bijzonder gesproken over de rol van de netwerkgroepen (die feitelijk de pilots 
uitvoeren) . De voorzitter memoreert de  taakstelling zoals die in de bijlage bij het plan van het 
aanpak (notitie communicatiestructuur) benoemt staat:  ”elke netwerkgroep in het 
samenwerkingsverband (met Omnibuzz / RUD Limburg-Noord / SML) heeft tot 
taak (a) te analyseren of en zo ja in welke zin kan worden gesproken van een onvoldoende 
grip op  samenwerking en wat daaraan zou kunnen worden gedaan en (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.



De netwerkgroep groep SML communiceert (naar raden en samenwerkingsverband) via de 
Regiegroep, de beide andere netwerkgroepen kunnen wat dat betreft zelfstandig aan de slag 
(zie ook daarvoor de notitie communicatiestructuur).

b. Samenstelling van de netwerkgroepen.
Gesproken wordt over de samenstelling en geconstateerd wordt dat er nog aanvulling nodig 
is. De Heer B. Bisschops zal trachten dat vanuit Echt-Susteren er nog deelnemers aansluiten 
en in Nederweert zal een herhaalde oproep plaatsvinden (NB een geactualiseerde lijst d.d. 
21-7-2017 is bijgevoegd).   

c. Opstart van de netwerkgroepen.
De netwerkgroepen kunnen op initiatief van de griffiers die daarin participeren hun activiteiten 
opstarten  M.b.t. netwerkgroep RUD wordt opgemerkt dat deze mogelijk achter de feiten 
aanloopt vanwege status van voorstellen i.r.t. RUD  Zou richting colleges niet het signaal 
afgegeven dienen te worden om besluitvorming/behandeling uit te stellen? Afgesproken wordt 
dat de netwerkgroep RUD in kaart brengt wat de status is en de mogelijke implicaties en 
mogelijkheden van “ophouden” van het traject. Terugkoppeling daarvan naar de Regiegroep 
zal in augustus  plaatsvinden. Op basis daarvan te bezien of er een signaal afgegeven dient te 
worden.

8. Overige zaken.
 Ook in Noord-Limburg loopt een Grip op Samenwerking traject (in het kader waarvan men 

o.a. ook Omnibuzz als aandachtsveld heeft) . De secretaris zal contact houden met de 
secretaris van de werkgroep aldaar en, indien opportuun, informatie met de Regiegroep 
delen. 

 Het rekenkamer/rekenkamercommissierapport inzake VRLN onderzoek is voor- en na de 
zomer in de raden aan de orde. VRLN wordt niet als specifiek pilot opgepakt in het kader 
van de uitvoering van het plan van aanpak, maar de bevindingen van het onderzoek 
kunnen wel betrokken worden bij (c.q. toegevoegd worden aan) de instrumentenkoffer. 

9. Afspraken.
Regiegroep-bijeenkomst. 12 oktober. Maasgouw (Stadhuis te Heel). 17.30-19.00 uur.
Vanuit netwerkgroepen wordt uiterlijk 6 oktober een stavaza-document opgeleverd t.b.v. 
bespreking in de Regiegroepbijeenkomst. 

10. Rondvraag.
De heer Smits wijst op de ontwikkelingen rondom Westrom en een nieuwe regeling die t.z.t. 
aan de orde zal komen. Besloten wordt dat de secretaris een brief zal opstellen (in consulatie 
met de griffiers) te richten aan de colleges (cc aan raden) waarbij de Regieroep de noodzaak 
en het belang van tijdige betrokkenheid van raden in het proces benadrukt.

11. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 19.30 uur.


