
Concept-besluitenlijst bijeenkomst Regiegroep Grip op Samenwerking d.d. 9  januari 2018 
                                                              (St Odiliënberg). 
Aanwezig:
Leden Regiegroep:
Hen Sleven:  Leudal.
John Nouwen, Jasper Heesakkers: Weert.
Wim Kemp, Jan Puper: Roermond.
Jan Cremers: Echt-Susteren.
Karin Hermans, Jan Smits: Roerdalen.
Gerrit Vervoort, Carla Peters: Maasgouw.
Carin Sieben-v.d. Boogaert: Nederweert.

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.

Leden netwerkgroepen:
Tiemen Brouwer, (netwerkgroep Omnibuzz).
Jeroen Cremers (netwerkgroep SML).
Marcel Vossen (netwerkgroep RUD).

M.k.a: 
Renate van Lierop-Kupers,  Ben Bisschops,  Andre Kierkels. 

Besluitenlijst. 

1. Opening en welkom.
De voorzitter heet allen welkom en de vergadering wordt geopend. 

In het bijzonder welkom aan de  netwerkgroepleden die aanwezig zijn in het kader van de 
tussenevaluatie, te weten:  Tiemen Brouwer (netwerkgroep Omnibuzz), Jeroen Cremers 
(netwerkgroep SML) en Marcel Vossen (netwerkgroep RUD). 

2. Vaststelling agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Besluitenlijst 12 oktober 2017.

De besluitenlijst  wordt ongewijzigd vastgesteld.  

Afgesproken wordt de brief inzake SML (Leudal) d.d. 5 december 2017 te hechten aan de 

besluitenlijst (bijlage bij deze besluitenlijst).

4. Bespreking rapportage stand van zaken / tussenevaluatie.

De drie netwerkgroepen hebben allen een schriftelijke tussenevaluatie opgesteld.  

Deze worden ter vergadering toegelicht (zie daarvoor die separate tussen-evaluaties). Enkele 

specifieke aanvullende opmerkingen ter vergadering:

OMNIBUZZ: de informatiebijeenkomsten vanuit OMNIBUZZ werden als zeer waardevol gezien. 

Inhoudelijk waardevol, maar ook om elkaar te leren kennen en gedepolitiseerd van gedachten te 

kunnen wisselen. Zou mogelijk meer gestructureerd kunnen worden (elkaar vooraf informeren en 

ook achteraf, richting betrokken raden). Zou meegenomen kunnen worden bij de 

“gereedschapskist”.   Exacte invulling en vorm is nog nader te onderzoeken (intergemeentelijke 

commissie?).



RUD: er is niet voor gekozen om een pleidooi te houden het proces (nieuwe regeling) “on hold” te 

zetten. Vanuit Peel en Maas is brief gestuurd, maar netwerkroep heeft zich niet op die bezwaren 

gericht, maar gekeken naar de nieuwe regeling en eventuele verbeteringen in het informeren van 

raden en raadsleden (is in het RvO niet goed geregeld). Er is voor gekozen om eigen wethouders 

te benaderen. Met de directie volgt nog een gesprek.

SML: er is gesproken met de SML-secretaris en daarnaast met burgemeester Donders-de Leest en 

burgemeester Hessels. Verslag van bevindingen volgt nog (naar verwachting binnen 2 weken). 

De toegestuurde integrale concept tussen-evaluatie wordt vervolgens besproken. Deze wordt als 

zodanig vastgesteld, met inhoudelijke toevoeging van het navolgende:

 als aanbeveling meegeven (aan griffiers) ook in eventuele inwerkprogramma’s voor (nieuwe) 

raadsleden aandacht te hebben voor het traject grip op samenwerking c.q. het onderwerp 

verbonden  partijen.

 te benadrukken is dat alle leden van de regiegroep de samenwerking als zeer waardevol 

ervaren. Raadsleden in de regio leren elkaar (beter) 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 afronding pilotfase eind 2018) behoeft echter (nog) 

geen aanpassing. 

De netwerkgroep SML zal nog met een actualisatie komen van haar stand van zaken notitie (n.a.v. 

accordering van verslag van bevindingen inzake de gehouden interviews, zie hierboven). In dat 

geval zal de totaal-evaluatie (met die geactualiseerde notitie) nog een keer teruggelegd worden bij 

de Regiegroep (via de mail). Er zal in beginsel geen regiegroep vergadering meer plaatsvinden 

voor de verkiezingen.

Tevens wordt afgesproken de besluitenlijsten van de regiegroep vergaderingen als bijlagen toe te 

voegen aan de tussenevaluatie.

De griffiers kunnen na ontvangst van de tussenevaluatie e.e.a. ter kennis stellen van hun raad. 

5. Overige zaken / wat verder  ter tafel komt.

Afgesproken wordt om in  een navolgende regiegroep bijeenkomst te bespreken wat de rol van de 

regiegroep zou kunnen zijn bij eventuele nieuwe GR’s of bij wijzigingen van GR’s.

6. Afspraken.

De navolgende regiegroep vergadering zal na de raadsverkiezingen plaatsvinden. Te plannen in 

overleg met de 7 betrokken griffiers.

7. Rondvraag.

Wordt geen gebruik van gemaakt.

8. Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering om 19.00 uur.

Bijlage: brief college Leudal inzake visie SML en regionale samenwerking d.d. 5 december 2017.


