
Besluitenlijst Informatieronde/Stadsronde 

Onderwerp  Onderzoek ambtelijke samenwerking Meerssen-Maastricht 

Datum Behandeling  22 oktober 2019 

Portefeuillehouder  Burgemeester Penn-te Strake 

Aanwezig  De portefeuillehouder, dhr. Coenen (gemeente Maastricht), 
woordvoerders, ambtenaren en 10 toeschouwers op de publieke 
tribune. 

Woordvoerders  De dames Korsten (GroenLinks), Fokke (PvdA), Meese (PVM), Schut 
(SP), Maassen (Groep Maassen) 

De heren Severijns (VVD), Gunther (Groep Gunther), Gorren (SAB), 
Meertens (SPM), Betsch (PVV), Wijnands (D66), Van Est (50PLUS), 
Peeters (CDA). 

Voorzitter  Dhr. Steijns 

Secretaris  Dhr. Jutten 

Samenvatting en afspraken  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij 
geeft een korte toelichting op het voorliggende raadsvoorstel en 
geeft daarna het woord aan dhr. Coenen van de gemeente 
Maastricht voor een korte informatieve presentatie. Hierna is er 
gelegenheid voor woordvoerders om vragen te stellen aan dhr. 
Coenen of de portefeuillehouder. Woordvoerders tonen 
belangstelling voor de resultaten van het aanstaande 
verdiepingsonderzoek en zouden de resultaten graag tijdig zien 
voordat een definitief besluit moet worden genomen. Ook worden 
er een aantal vragen gesteld over onder andere de financiële risico’s, 
het draagvlak in Meerssen en de impact van de regieorganisatie op 
de bedrijfsvoering van de gemeente Maastricht. 

Vragen van woordvoerders worden door dhr. Coenen beantwoord, 
aangevuld door een reactie van de portefeuillehouder op enkele 
standpunten en vragen van woordvoerders. Zij geeft aan dat een 
tussenstap wellicht nodig is voordat nu besluitvorming door de raad 
kan plaatsvinden. De raad geeft aan dat er onder veel 
woordvoerders behoefte is aan een gezamenlijk informeel overleg 
met de gemeenteraad van Meerssen. Zij hebben hiertoe een verzoek 
ingediend bij het presidium. Het college zal een brief sturen aan het 
presidium met daarin haar overwegingen en eventuele voorstellen 
voor het verdere proces. Met deze opmerking bedankt de voorzitter 
alle aanwezigen en sluit hij de vergadering. 

Toezeggingen  
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Behandelend ambtenaar Fedor Coenen 
Telefoonnummer: 043-3504940 
fedor.coenen@maastricht.nl  

Wat hebben we aan het 
eind van de bijeenkomst 
bereikt? 

Burgers, raads- en burgerleden zijn geïnformeerd over het 
advies van Berenschot, het raadsbesluit in Meerssen d.d. 3 
oktober en het voorstel aan de Maastrichtse raad voor de 
raadsvergadering van 5 november. Daarnaast biedt de 
stadsronde de mogelijkheid om hierover in gesprek te gaan. 

Vorm bijeenkomst Presentatie, met aansluitend gelegenheid tot vragen te stellen 
en over het voorstel in gesprek te gaan. 

Wie neemt uiteindelijk 
het besluit? 

De Raad. Dit staat gepland voor 5 november 2019. 

Verloop voorgaande 
proces 

De gemeenteraad van Maastricht heeft op 16 april besloten 
deel te nemen aan een onderzoek naar ambtelijke 
samenwerking Meerssen-Maastricht, uitgevoerd door bureau 
Berenschot in opdracht van de gemeente Meerssen. De 
uitkomst van dit onderzoek is gepresenteerd aan de beide 
gemeenteraden op 4 september. Conform afspraak heeft 
vervolgens eerst de gemeenteraad van Meerssen hierover een 
besluit genomen, en wel op 3 oktober jongstleden. 

Inhoud Bureau Berenschot heeft de mogelijkheid onderzocht om de 
Meerssense ambtelijke organisatie onder te brengen bij de 
gemeente Maastricht. Het eindrapport laat zien dat zo’n 
regieorganisatie haalbaar is en schetst hiervoor onder meer de 
financiële bandbreedtes. Aan de orde is nu de vraag of de raad 
van Maastricht instemt met het vervolgtraject, waarin het 
model nader wordt uitgewerkt ten behoeve van een go/no-go 
besluit medio 2020. De raad van Meerssen heeft hiermee op 3 
oktober ingestemd.  

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Informeren en in dialoog gaan met de stad. 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
stadsronde. 

Er wordt via facebook aandacht voor gevraagd, maar er 
worden geen specifieke uitnodigingen voor verzonden, omdat 
hiervoor niet een specifieke groep binnen de stad Maastricht is 
te onderscheiden. De data van de stads- en raadsronde 
alsmede raadsbehandeling zijn  gedeeld met Meerssen. 

Vervolgtraject Raadsronde op 29 oktober, raadsvergadering op 5 november. 

 


