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Beste mevrouw Kadra,

Op 6 januari 2O2O stuurde u ons vragen over SML. In deze brief leest u het antwoord op
uw vragen.

Vraag
Onderschrijft het college van B&W de opvatting dat regionale samenwerking meer dan
alleen economische aspecten (Keyport) dient te bevatten?

Antwoord
Ja.

Vraag
Onderschrijft het college de opvatting dat de samenwerking in SML-verband en haar
voorganger de GOML tot aanwijsbare successen heeft geleid voor de regio en de
afzonderl ijke gemeenten?

Antwoord
SML heeft bijgedragen aan kennisdeling, het elkaar beter leren kennen en daardoor
elkaar makkelijker weten te vinden. Als het echter gaat om concrete resultaten heeft
SML onvoldoende opgeleverd. Dit wordt bevestigd in het evaluatierapport "Hoe werkt het
samen?" (SVDL, mei 2019), zie het collegebesluit van 18 juni 2019 (TILS 1519). D¡t
besluit bevat ook onze reactie op de evaluatie richting het Netwerkberaad.
De GOML is in 2012 geëvalueerd. Hoofdconclusie was dat de GOML veel zaken in gang
heeft gezet, maar dat een aansprekend regionaal effect is uitgebleven, evenals een
economische aanjager (Evaluatierapport Midden-Limburg in ontwikkeling 2008-2012).
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Vraag
Onderschrijft het coltege de opvatting dat het succes/falen van regionale samenwerking
vooral het resultaat is van de gretigheid/onwil waarmee lokale overheden die
samenwerking omarmen, vorm willen geven en tot een succes willen maken?

Antwoord
Nee. Het succes/falen van regionale samenwerking is eerder afhankelijk van een complex
van factoren, waarvan gretigheid/onwil onderdeel kunnen uitmaken.

Vraag
Onderschrijft het college de opvatting dat de twee grootste stedeliike gemeenten
Roermond en Weert een belangrijke verantwoordelijkheid dragen om regionale
samenwerking óók in SML verband te doen slagen?

Antwoord
De twee centrumgemeenten zijn binnen de regio belangrijke voortrekkers waar het gaat

om het initiëren en organiseren van de samenwerking. Zo vervult de gemeente
Roermond de rol van voorzitter van SML en is Weert voorzitter van Keyport. Succesvolle
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Vraag
Bent u bereid alles in het werk te stellen om de structuur van de regionale samenwerking
in stand te houden en te verbeteren?

Antwoord
Zoals u ook uit onze reactie op de evaluatie kunt afleiden, zijn wij -waar nodig en/of
zinvol- voorstander van regionale samenwerking. De huidige structuur van SML vormt
echter een belangrijke belemmering voor effectieve samenwerking. Dit wordt bevestigd
in het evaluatierapport. Deze structuur willen wij dan ook (juist) niet in stand houden.

Samen met de andere SMl-gemeenten spannen wij ons momenteel in om tot een
effectievere manier van samenwerking te komcn. De recent ondertekende
intentieverklaring is een eerste resultaat van deze inspanning. Voor ons staat daarin het
verke¡¡err naar intensievere samenwerking met Noord-Limburg voorop. De opgavcn dic
voor ons liggen zien wij niet los van de structuur en schaal die hierbij past. De
samenwerking met Noord-Limburg geeft ons meer slagkracht om deze opgaven op te
pakken. Bovenciien is meer siagkraclit ricirting ar-rdere overheden (Limbi;rg, Den Haag,
Brusscl) noodzakelijk, en ook de Provincie Limburg stuurt op meer samenwerking tussen
Midden- en Noord-Limburg. Tot slot ligt oriëntatie op Noord-Limburg voor de hand gezien
de overeenkomsten qua structuur, cultuur, ligging en opgaven. We zoeken elkaar in de
praktijk dan ook al veelvuldig op (o.a. Regionale Energie Strategie, transitie landbouw,
Regionale Uitvoeringsdienst, klimaatadaptatie opgave' cultuur, vroegtijdige
schoolverlaters, onderwiJs, Vell lgheldsregio).

Tot slot
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met Pierre Heuts van de afdeling
Ruimte en Economie. Hij is bereikbaar onder telefoonnummer (0495) 57 52 42 en per e-
mail via p.heuts@weert.nl.

Met vriendelijke groet,
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