
Besluitenlijst bijeenkomst Regiegroep Grip op Samenwerking d.d. 12 oktober 2017 (te Heel).

Aanwezig:
Hen Sleven:  Leudal.
John Nouwen, Jasper Heesakkers: Weert.
Wim Kemp: Roermond.
Ben Bisschops: Echt-Susteren.
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, Jan Smits, Andre Kierkels, Jan Puper, Carin Sieben-v.d. Boogaert, Jan 
Cremers. 

Besluitenlijst. 

1. Opening en welkom.

De voorzitter heet allen welkom en de vergadering wordt geopend.

2. Vaststelling agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Besluitenlijst 10 juli 2017.

Naar aanleiding van de besluitenlijst wordt kort gesproken over de door de colleges uitgebrachte 

zienswijzen op het plan van aanpak grip op samenwerking (zienswijze bij het raadsvoorstel). De 

uitgebrachte zienswijzen zullen integraal nog een keer ter kennis gebracht worden van de leden 

van de Regiegroep (actie secretaris). De opmerking inzake het in acht nemen van rollen (van raad 

en college) zal meegenomen worden maar het doel van het traject is wel om te experimenteren.

De besluitenlijst  wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Stand van zaken netwerkgroepen.

De drie netwerkgroepen hebben schriftelijk verslag gedaan van de activiteiten c.q. stand van zaken 

nadat voor de zomer de opstartbijeenkomst (van de regiegroep) heeft plaatsgevonden 

(zie de bijlagen bij agenda van 12 oktober).

Netwerkgroep SML:  inmiddels heeft er een gesprek plaatsgevonden met de heer Blasic 

(ambtelijk coördinator  SML), de terugkoppeling daarvan naar de netwerkgroep heeft nog niet 

plaatsgevonden. 

Afgesproken wordt dat (in ieder geval) de voorzitter van de netwerkgroep aanwezig zal zijn bij de 

raadsbijeenkomst op 30 november a.s. inzake SML (investeringsagenda). Als netwerkgroep is het 

van belang te kijken waar deze avond toe leidt en daaromtrent de vinger aan de pols te houden. 

Daarbij is ook te betrekken hoe “de sprong” ervaren wordt van de SML-raadsbijeenkomst in 2016 

naar deze bijeenkomst. 

Aandachtspunt inzake SML is o.a. de wijze van informatieverschaffing (en ook timing ervan) aan de 

raden.



OMNIBUZZ: de WGR en de regeling Omnibuzz is geanalyseerd. De netwerkgroep is bezig met 

een nadere analyse van de instrumentenkoffer en gekeken wordt of er mogelijk nog zaken aan toe 

te voegen zijn. Vanuit de netwerkgroep wordt ook deelgenomen aan de informatiebijeenkomsten 

op 15/16 november.

Aangezien men zich ook in Noord-Limburg (en wellicht ook in Zuid-Limburg) in het kader van hun 

traject grip op samenwerking richt op Omnibuzz, is het goed van elkaars activiteiten te weten. 

Eventuele gespreksverslagen zullen worden opgevraagd en worden gedeeld (actie secretaris).

De netwerkgroep zal gefaseerd gaan praten met ambtelijke en bestuurlijke betrokkenen  bij 

Omnibuzz.

Netwerkgroep RUD: de netwerkgroep is 1 keer bij elkaar geweest. M.b.t. het in de regiegroep 

geopperde idee om besluitvorming omtrent de nieuwe regeling RUD trachten uit te stellen is 

geconcludeerd dat e.e.a. niet meer mogelijk bleek te zijn. Te constateren is wel dat de raden niet 

echt betrokken zijn bij de totstandkoming van de regeling, waarmee nu dus mee te dealen is. De 

netwerkgroep zal die analyseren i.c.m. de instrumentenkoffer.

M.b.t. de verstuurde brief wordt geconstateerd dat deze beter ondertekend had kunnen worden 

door raadsleden (in plaats van griffiers). De suggestie wordt gedaan dat wellicht toch beter een 

raadslid kan fungeren als voorzitter van de netwerkgroep.

De suggestie wordt gedaan ook de relatie MER-RUD mee te nemen bij de bespiegelingen van de 

netwerkgroep.

M.b.t. de brief van Peel en Maas inzake een regionale raadswerkgroep RUD (Noord en Midden 

Limburg) wordt afgesproken dat dit besproken wordt in de netwerkgroep.

5. Overige zaken / wat verder  ter tafel komt.

Er komen buiten de reguliere agendapunten geen andere onderwerpen ter tafel. 

6. Afspraken.

Doelstelling (aangegeven in het plan van aanpak) is om eind december 2017 een tussenevaluatie 

op te leveren, zodat e.e.a. in de raden nog besproken kan worden voor de a.s. raadsverkiezingen. 

Afgesproken wordt dat alle drie netwerkgroepen uiterlijk 20 december een tussenevaluatie 

opstellen (en mailen aan de secretaris van de Regiegroep). 

Op 9 januari 2018 (Roerdalen, vanaf 17.30 uur)  vindt dan de bespreking van e.e.a. plaats. 

Daarvoor worden naast de leden van de Regiegroep ook de voorzitters van de netwerkgroepen 

uitgenodigd (in ieder geval een raadslid-vertegenwoordiger uit elke netwerkgroep). 

7. Planning volgende bijeenkomst.

Op 9 januari 2018 (Roerdalen, vanaf 17.30 uur). Regiegroep + voorzitters netwerkgroepen.  

8. Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering om 19.00 uur.


