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Doel van de bijeenkomst Tijdens deze raadsronde kunnen raadsleden met elkaar in debat over het 
voorliggende voorstel tot nadere uitwerking ambtelijke samenwerking 
Meerssen-Maastricht, ter voorbereiding van besluitvorming in de raad. 
 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De gemeenteraad 

Verloop voorgaande 
proces 

Op 16 april heeft de Maastrichtse raad ingestemd met deelname aan 
verdiepingsonderzoek naar ambtelijke samenwerking Meerssen-Maastricht, uit 
te voeren door bureau Berenschot in samenwerking met beide gemeenten. 

Berenschot heeft de bevindingen op 3 september gepresenteerd in een 
bijeenkomst voor de beide gemeenteraden. Voorafgaand vond voor de 
Maastrichtse raad op 28 augustus een informatiebijeenkomst plaats.  

De raad van Meerssen heeft op 3 oktober ingestemd met het raadsvoorstel tot 
nadere uitwerking van de ambtelijke samenwerking.  

Voor de Maastrichtse raad vond op 22 oktober de stadsronde plaats. Daar 
bleek, vooral vanwege de 9-8 stemverhouding in de Meerssense raad, 
behoefte aan een gesprek met de raad van Meerssen. Daartoe is het 
besluitvormingstraject van het Maastrichtse raadsvoorstel ‘on hold’ gezet.  

Het gesprek tussen beide raden heeft plaatsgevonden op 25 november. Dit 
heeft geleid tot verheldering over en weer. Aan het einde van die bijeenkomst 
is vanuit Meerssen verzocht om als Maastricht nog dit jaar een besluit te 
nemen, in het belang van snelle duidelijkheid voor Meerssen. Dat verzoek is 
ingewilligd, resulterend in een raadsronde op 11 december en 
raadsbesluitvorming op 17 december.  

Ter nadere voorbereiding op de raadsronde volgt uiterlijk 9 december nog een 
brief van de portefeuillehouder, waarin ingegaan wordt op nog openstaande 
vragen uit de stadsronde alsmede aanvullende technische vragen, die nog t/m 
5 december ingediend kunnen worden via bovenstaand e-mailadres. Ook heeft 
de portefeuillehouder in een brief aan de fractievoorzitters nader inzicht 
gegeven over het tijdpad richting het go/no-go besluit medio 2020.  



 

 

 

 

 

 

In het RIS is een dossier Meersen-Maastricht aangemaakt en gevuld met alle 
relevante documenten. Ook de brief over het tijdpad is hierin opgenomen.  
 

Inhoud  Voor u ligt het rapport ‘Een nieuw perspectief’, als resultaat van een 
verdiepingsonderzoek van bureau Berenschot naar ambtelijke samenwerking 
Meerssen-Maastricht. Op basis van dit rapport stelt het college voor deze 
ambtelijke samenwerking nader uit te werken in een aantal deelproducten, 
gericht op definitieve besluitvorming medio 2020. In de periode tot deze 
definitieve besluitvorming zijn meerdere momenten voorzien waarop de raden 
in positie zijn om geinformeerd te worden over de voortgang, deze te 
monitoren en te bespreken en besluiten te nemen over deelproducten (zie brief 
portefeuillehouder over tijdpad d.d. 4 december). Besluit de raad om het traject 
met Meerssen niet te vervolgen, dan moet Meerssen op zoek naar een andere 
oplossing voor versterking van de bestuurskracht.  

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Met elkaar in debat te gaan en besluitvorming voor te bereiden 

Vervolgtraject Na deze ronde zal besluitvorming plaatsvinden in de raadsvergadering van 17 
december. 

 


