
 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Raadsronde 

 

Onderwerp Bestuurlijk Convenant Meerssen-Maastricht 

Datum 3 juni 2020 (was eerder geagendeerd voor 17 maart 2020) 

Portefeuillehouder Burgemeester Penn-te Strake 

Programmanummer 0 Bestuur en ondersteuning 

Behandelend 
ambtenaar 

P. Hermans 
Telefoonnummer: 043-354038 
Petro.Hermans@maastricht.nl 

Doel van de 
bijeenkomst 

Tijdens deze raadsronde kunnen raadsleden met elkaar in debat 
gaan over het voorliggende Bestuurlijke Convenant Meerssen-
Maastricht, ter voorbereiding van besluitvorming in de raad.  

Wie neemt 
uiteindelijk het 
besluit?  

De gemeenteraad.  

Verloop voorgaande 
proces 

De gemeenteraad van Maastricht heeft op 17 december besloten 
tot nadere uitwerking van de zogenaamde regieorganisatie 
Meerssen-Maastricht waarbij de Meerssense organisatie 
grotendeels opgaat in de Maastrichtse. Door de Corona-
maatregelen is de oorspronkelijke planning met een half jaar 
opgeschoven, gekoerst wordt op een definitief besluit in beide 
gemeenteraden in december 2020, met 1 juli 2021 als beoogde 
implementatiedatum (zie, raadsinformatiebrief van 16 april jl.). Het 
voorliggend convenant is het eerste deelproduct van deze nadere 
uitwerking. Tijdens het Ankerkadeberaad van 4 februari jl. is de 
kaderstellende en richtinggevende  inhoud hiervan toegelicht en 
door beide gemeenteraden besproken.  

Inhoud  Het bestuurlijk convenant is in 5 paragrafen onderverdeeld.  

1. De inleiding bevat een begrippenlijst en geeft de aanleiding 
en context van de beoogde samenwerking weer. In de 
considerans wordt de vertrouwensbasis en het doel uitgesproken 
en de reikwijdte van het convenant beschreven. 

2. De tweede paragraaf richt zich op de ambtelijke 
samenwerking met daarin bepalingen over de planning, de nog 
op te stellen dienstverleningsovereenkomst en kosten, een 
beschrijving van het “Team Meerssen”, bepalingen met 
betrekking tot het overgaan van personeel en een bepaling over 
bestaande gemeenschappelijke regelingen.  



 

 

 

 

 

3. In de derde paragraaf wordt de autonomie van beide 
gemeenten beschreven, bepaald dat de Maastrichtse 
uitgangspunten voor mandaatverlening gaan gelden en wordt een 
proces van harmonisatie beschreven.  

4. In de vierde paragraaf wordt bepaald dat beide gemeenten 
samen optrekken bij het bevorderen van de totstandkoming van 
een sterke regioagenda en wordt een gezamenlijk perspectief 
beschreven bij eventueel toekomstig bestuurskrachttraject.  

5. In de laatste paragraaf wordt de looptijd van de diverse 
bepalingen in het convenant in relatie tot de nog op te stellen 
dienstverleningsovereenkomst beschreven en aangegeven 
wanneer het convenant vervalt. Zo is bepaald dat wanneer 
gemeenteraden besluiten om de beoogde regieorganisatie niet te 
implementeren, het convenant vervalt. Verder is bepaald op 
welke momenten de samenwerking geëvalueerd wordt en 
wanneer en op welke wijze het convenant, en daarmee ook de 
regieorganisatie beëindigd kan worden.  

Van de raadsleden 
wordt gevraagd 

Met elkaar in debat te gaan en de besluitvorming voor te 
bereiden. 

Vervolgtraject Na deze ronde is besluitvorming voorzien in de nog bij voorkeur 
voor het zomerreces te agenderen raadsvergadering. Een 
verzoek hiertoe wordt aan het presidium gericht. Het convenant 
wordt in beide gemeenten ter vaststelling geagendeerd. In 
Meerssen is dit op 17 juni. Mochten (een van) beide raden bij de 
voor december 2020 voorziene definitieve (go / no-go) beslissing 
besluiten om de samenwerking niet aan te gaan, dan vervalt dit 
convenant.  

 


