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Geachte fractievoorzitters, 

 

In mijn brief van 27 november heb ik u het verzoek vanuit de Meerssense raad, uitgesproken tijdens 

de raadsontmoeting op 25 november jongstleden, voorgelegd om nog dit jaar een besluit te nemen 

over het raadsvoorstel samenwerking Meerssen-Maastricht. Naar aanleiding van dit verzoek is dit 

inmiddels geagendeerd voor een raadsronde op 11 december en de raadsvergadering van 17 

december. Daarmee zet u het besluitvormingstraject voort, dat tijdens de raadsronde van 22 oktober 

‘on hold’ is gezet, onder meer om genoemde raadsontmoeting te laten plaatsvinden.  

 

In genoemde brief heb ik aangegeven dat ik voornemens ben om uiterlijk op 9 december aan de 

Maastrichtse raad een brief te sturen, met daarin nadere informatie over het tijdpad richting het 

go/no-go-besluit medio 2020 alsmede momenten waarop uw raad hierbinnen in positie komt, mocht 

de Maastrichtse raad op 17 december conform voorstel besluiten. In die brief zal ook ingegaan 

worden op nog openstaande vragen uit de stadsronde van 22 oktober en sindsdien kenbaar 

gemaakte vragen, conform verzoek vanuit de Maastrichtse raad tijdens de eerdergenoemde 

bijeenkomst op 25 november jongstleden. 

 

Van meerdere fractievoorzitters is echter het verzoek gekomen om al uiterlijk 4 december de 

aangekondigde informatie over het tijdpad te mogen vernemen, dit in verband met 

fractievergaderingen. Hieraan kom ik graag tegemoet. Vandaar de voorliggende brief. Deze wordt 

dan op 9 december gevolgd door een tweede, waarin ingegaan wordt op nog openstaande vragen. 

Hiervoor kunt u nog t/m 5 december uw vragen doorgeven aan bovenstaand e-mailadres, zoals al 

aangegeven in mijn eerdere brief.  

 

Raadsbesluit december 

Alvorens het tijdpad te schetsen, vind ik het van belang om nog een keer het karakter van het 

raadsbesluit van 17 december te schetsen. Meerssen heeft bij Maastricht de vraag neergelegd naar 

ambtelijke samenwerking binnen een zogenaamde regieorganisatie. Deze samenwerking is op 

hoofdlijnen verkend en uitgewerkt door Berenschot, in samenwerking met beide organisaties. Dit 

heeft geleid tot het rapport ‘Een nieuw perspectief’ (bijlage bij het raadsvoorstel). Hierin laat 
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Berenschot zien hoe deze samenwerking eruit komt te zien en geeft o.a. aan wat hiervoor (binnen 

bandbreedtes) de eenmalige frictiekosten zijn en de structurele meerkosten. Beide kosten zijn voor 

rekening van de gemeente Meerssen. Voor de raadsvergadering van 17 december ligt de vraag voor 

of de Maastrichtse raad wel of niet instemt met voortzetting van dit traject. De raad van Meerssen 

heeft hier op 3 oktober al voor gekozen. 

 

 Besluit de Maastrichtse raad om het traject NIET voort te zetten, dan komt er geen vervolg voor 

de regieorganisatie. De gemeente Meerssen moet dan op zoek naar een andere oplossing voor 

versterking van haar bestuurskracht. Hiervoor zijn in algemene zin diverse scenario’s denkbaar, 

zoals versterking van de eigen organisatie, samenwerking op deelterreinen met een of meerdere 

andere gemeenten of herindeling. In hoeverre dit wel haalbare opties zijn, moet dan door 

Meerssen (hernieuwd) onderzocht worden. 

 Besluit de Maastrichtse raad om het traject WEL voort te zetten, dan wordt hiermee groen licht 

gegeven om een aantal deelproducten uit te werken, waarna naar verwachting medio 2020 door 

de beide gemeenteraden een definitief besluit genomen kan worden (het go/no-go-besluit). Kan 

de Maastrichtse raad dan nog steeds besluiten om niet over te gaan tot vorming van de 

regieorganisatie met Meerssen? Jazeker, bijvoorbeeld omdat er geen overeenstemming komt 

over het bestuurlijk convenant (begin 2020) of omdat bij de definitieve besluitvorming medio 

2020 naar het oordeel van het college of de raad uit de nadere uitwerking te grote financiële of 

organisatorische risico’s blijken of omdat het draagvlak voor de regieorganisatie in de 

Meerssense raad niet substantieel groter is dan bleek uit het raadsbesluit van 3 oktober 

jongstleden. Mocht de Maastrichtse raad echter ten principale geen voorkeur hebben voor de 

voorgestelde samenwerking, dan is het beter om dit bij de aanstaande besluitvorming van 17 

december uit te spreken, omdat daarmee de kosten en inspanningen van de nadere uitwerking 

bespaard kunnen worden en Meerssen sneller duidelijkheid heeft. 

 

Vervolgstappen 

Mocht de Maastrichtse raad op 17 december instemmen met het voorliggend raadsvoorstel, dan leidt 

het dan startend proces van nadere uitwerking tot een aantal producten/resultaten, die genoemd 

staan in het raadsvoorstel. Voor wat betrokkenheid voor de gemeenteraden zie ik in dat proces in 

ieder geval de volgende blokken voor me: 

 

 In februari 2020: raadsbesluitvorming (in beide raden) over het bestuurlijk convenant alsmede de 

opdrachtformulering voor het verdiepingsonderzoek naar risico’s, voorafgegaan door een 

gezamenlijke raadsontmoeting, toegespitst op toelichting en bespreking van beide 

deelproducten, en de gebruikelijke voorbereidende vergaderingen/rondes voor de afzonderlijke 

raden. Besluitvorming over het bestuurlijk convenant kan gezien worden als een volgend 

ijkmoment voor het draagvlak in beide raden.  

 

 In april/mei 2020: gezamenlijke raadsontmoeting en afzonderlijke raadsrondes over voortgang, 

toegespitst op het organisatorisch detailontwerp (inclusief proces van personele inpassing), het 

medezeggenschapstraject hierover en de dienstverleningsovereenkomst.  

 

 In juli 2020: go/no-go-besluit. Raadsbesluitvorming (in beide raden) over de gemeenschappelijke 

regeling regieorganisatie Meerssen-Maastricht, met als onderleggers alle in het raadsvoorstel 
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genoemde deelproducten, inclusief het implementatieplan voor personeel als ICT en huisvesting. 

Idee is om voorafgaand aan deze besluitvorming wederom een bijeenkomst voor de 

gezamenlijke raden te beleggen, naast de gebruikelijke voorbereidende vergaderingen/rondes in 

de afzonderlijke gemeenten.  

 

Tijdpad 

Deze drie blokken leiden tot het volgende tijdpad voor wat betreft betrokkenheid van de 

gemeenteraden: 

 

December 2019 Raadsbesluitvorming over voortzetting uitwerking regieorganisatie 

 

Januari/februari 2020 Gezamenlijke raadsontmoeting over (1) bestuurlijk convenant en (2) 

opdrachtformulering verdiepingsonderzoek naar risico’s 

 

Februari 2020  Raadsbesluitvorming over bestuurlijk convenant en opdrachtformulering 

verdiepingsonderzoek naar risico’s 

 

April/mei 2020 Gezamenlijke raadsontmoeting over voortgang, toegespitst op het 

organisatorisch detailontwerp (inclusief proces van personele inpassing), het 

medezeggenschapstraject en de dienstverleningsovereenkomst  

Juni 2020 Gezamenlijke raadsontmoeting over de gemeenschappelijke producten, met 

als onderleggers alle voornoemde deelproducten alsmede het 

implementatieplan voor personeel, ICT en huisvesting. 

  

Juli 2020 Raadsbesluitvorming over de gemeenschappelijke regeling, met genoemde 

deelproducten als onderleggers. Dit besluit geldt als het in het huidige 

raadsbesluit genoemde go/no-go-besluit. Indien de beide raden besluiten tot 

een ‘go’, start de daadwerkelijke implementatie, richting 1 januari 2021.  

 

Uit dit tijdpad blijkt dat er nog meerdere momenten zijn richting het go/no-go-besluit medio 2020 

waarop de raden in positie zijn. Dit tijdpad wens ik in deze fase nog als indicatief te bestempelen, 

want een en ander moet, ook in afstemming met Meerssen, nog nader verfijnd worden en kan 

derhalve op onderdelen nog tot wijzigingen leiden. Uiteraard kan het ook nog aangepast worden op 

basis van wensen uit de beide gemeenteraden.  

 

Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn, dan verneem ik die graag.  

 

Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
 
J.M. Penn-te Strake 
Burgemeester 


