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Geachte heer Wijnands,  

  

Recent heeft u vragen gesteld met betrekking tot het haalbaarheidsonderzoek naar ambtelijke 
samenwerking Meerssen-Maastricht. Deze hebben betrekking op verlenging van de 
coronamaatregelen door het kabinet op 21 april 2020 tegen de achtergrond van de RIB van 16 april 
2020 over aanpassing van de planning van genoemd traject. Deze brief bevat de antwoorden op uw 
vragen. 
 

Vraag 1: 

Komen we door de verlengingen van de coronamaatregelen niet steeds verder in de richting van de 

GR 2022 en wat kan dat betekenen voor het besluitvormingsproces voor met name in Meerssen? 

Wordt de druk op tijdige besluitvorming niet groter en besluitvorming daardoor misschien 

ondoordachter? 

 

Antwoord 1: 

Wij zien in de verlenging van de coronamaatregelen, zoals bekend gemaakt op 21 april, geen 

aanleiding om de recent aangepaste planning Meerssen-Maastricht opnieuw te heroverwegen. 

Mocht, zoals daarin aangegeven, definitieve raadsbesluitvorming eind 2020 kunnen plaatsvinden en 

deze leidt tot een zogenaamd ‘go-besluit’, dan geldt 1 juli 2021 als datum voor de start van de 

implementatie. Dat is met circa 8,5 maanden nog ruim vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 16 

maart 2022.  

 

Vraag 2: 

In welke fase zitten de overleggen met de medezeggenschap en hoe staan zij ieder afzonderlijk dan 

wel gezamenlijk in het proces? Welke invloed hebben deze processen op de doorlooptijd van het 

gehele invoeringsproces en de eventuele invoeringsdatum?  

 

Antwoord 2: 

Voor het overleg met de medezeggenschap in zowel Meerssen als Maastricht is vanuit het 

projectteam een gezamenlijk overkoepelend proces opgesteld, dat als leidraad geldt voor de beide 

wethouders (als voorzitter van het lokaal overleg) en de beide gemeentesecretarissen (als WOR-

bestuurder). Dit is inmiddels met de medezeggenschapsorganen afgestemd. Deze procesplanning 

koerst in grote lijnen op het bespreken van eerste concept-documenten (zoals het concept-
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organisatorisch ontwerp en het concept-sociaal plan) begin juni en het al indienen van een concept-

adviesaanvraag vóór het zomerreces. Tegen de achtergrond van definitieve raadsbesluitvorming 

eind 2020 en, indien sprake is van een go-besluit, start van de daadwerkelijke implementatie 

(waaronder personele plaatsing) op 1 juli 2021, is hiermee op basis van huidige inzichten ons ziens 

sprake van een realistische doorlooptijd. Uiteraard kan op de inhoudelijke reactie vanuit de 

medezeggenschapsorganen op de voor hen relevante deelproducten niet vooruitgelopen worden.  

 

Vraag 3: 

Welke go/no go momenten blijven er gezien de huidige onvoorziene situatie nog bestaan voordat er 

definitief wordt besloten? Is er voor beide raden nog genoeg ruimte om go of no go te besluiten? 

 

Antwoord 3: 

De huidige onvoorziene situatie als gevolg van de coronamaatregelen heeft geen enkel effect op de 

positie van de gemeenteraden en daarmee op de ruimte om besluiten te nemen in dit proces. De 

aangepaste planning voorziet er nadrukkelijk in om voor het proces van raadsbesluitvorming 

voldoende ruimte te behouden. Voor beide raden zijn momenteel twee besluitmomenten voorzien, 

beide met een zogenaamd ‘go / no no-karakter’: over het bestuurlijk convenant (aanvankelijk gepland 

voor maart, maar uitgesteld) en, indien beide raden instemmen met het bestuurlijk convenant, over 

de centrumgemeenteregeling Meerssen-Maastricht, met als onderleggers onder meer de 

dienstverleningsovereenkomst, het organisatorisch ontwerp en het verificatieonderzoek naar 

financiële risico’s (waarvoor gekoerst wordt op eind 2020). Daarnaast wordt u tussentijds 

geïnformeerd over de voortgang: schriftelijk of door middel van hernieuwde Ankerkadeberaden.  

 

 

  
 


