
Openbaar

Gezamenlijke raadsbijeenkomst 
Meerssen en Maastricht
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In gesprek over het bestuurlijk convenant

4 februari 2020



Openbaar

Hartelijk welkom!
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Openbaar

Opening en welkom door beide burgemeesters

Gedeelde verwachtingen van vanavond (19:10)

De klokken gelijk: wat is er gebeurd en besloten (19:25)

Schets van de route naar go / no-go besluit  (19:40)

Eerste proeve bestuurlijk convenant (19:50)

Suggesties voor route en bestuurlijk convenant (20:05)

Terugkoppeling, afronding en vooruitblik (20:45)

Einde programma (21:15)

Programma van vanavond
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Intern vertrouwelijk

Doel van vandaag: Met de raden van Meerssen en 

Maastricht open in gesprek over de voortgang en het 

proces m.b.t. de mogelijke samenwerking en het bestuurlijk 

convenant dat daartoe wordt opgezet. 

Om te komen tot suggesties en aandachtspunten op 

inhoud, proces en relatie. 

1. Gedeelde verwachtingen van de avond
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Wat zijn jullie verwachtingen van de bijeenkomst 

vanavond? 



Intern vertrouwelijk

2. De klokken gelijk: wat is er gebeurd en besloten 
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Meerssen

Vooronderzoek naar 

Bestuurskracht & verkenning 

regieorganisatie 

(sept ‘17 – sept ‘18)

Meerssen

Verdiepings

onderzoek

(dec ‘18 –

sept’19) 

Vervolgonderzoek 

regieorganisatie 

Meerssen –

Maastricht

(jan ‘20 – juli ‘20)

R

3 okt ’19

Raadsbesluit 

Meerssen

17 dec ’19

Raadsbesluit 

Maastricht

Gez. 
Informatiebijeenkomst

4 sep ‘19

‘Ankerkadeberaad I’
25 nov ’19

‘Ankerkadeberaad II’
4 februari ‘20

R

R

R

R

Bij go/no-go

Implementatie

R R

R

GO/NOGO



Intern vertrouwelijk

2. De klokken gelijk: wat is er gebeurd en besloten 
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Ontwerp op hoofdlijnen



Intern vertrouwelijk

3. De route naar een go/no-go besluit
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•De op te leveren producten t.b.v. go / no-go besluit

•Structuur projectorganisatie Meerssen-Maastricht en 

rol Berenschot daarbinnen

•Mijlpaalmomenten voor de raden en colleges t/m juli



Intern vertrouwelijk

Het GO/NO GO besluit vindt plaats op basis van: 

• Raadsvoorstel gemeenschappelijke regeling

Met onderliggende deelproducten: 

1. Bestuurlijk convenant (apart raadsbesluit maart 2020)

2. Dienstverleningsovereenkomst 

3. Verificatieonderzoek naar financiële en organisatorische 

risico’s (en beheersmaatregelen)

4. Implementatieplan voor ICT/DIV

5. Implementatieplan huisvesting

6. Organisatorische detailontwerp met implementatieplan voor 

overgang personeel

7. Advisering OR-en en geaccordeerd sociaal plan

8. Communicatieplan

9. Precisering implementatie- en exploitatiekosten

3. De route naar een go/no-go besluit
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Gemeenteraden: 

• Worden geïnformeerd en 

geconsulteerd over voortgang 

via Ankerkadeberaad

• Besluit over bestuurlijk 

convenant

• GO/NOGO besluit over 

Raadsvoorstel GR

Colleges:

• Worden geïnformeerd en 

geconsulteerd over voortgang

• Besluit over de deelproducten, 

die onderlegger zijn voor 

raadsvoorstel GR



Intern vertrouwelijk

3. De route naar go/no-go besluit juli 2020
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Gezamenlijke projectorganisatie

Gemeenteraad
Meerssen

Gemeenteraad
Maastricht

College
Meerssen

College
Maastricht

Gezamenlijk college-overleg

Periodieke 
raadsontmoetingen

Opdrachtgeversoverleg

Projectleider M-M

Projectgroep 
1

Bestuurlijke
zaken

Projectgroep 
2

Personeel & 
Organisatie

Projectgroep 
3

ICT & DIV

Projectgroep 
4

Huisvesting

Projectgroep 
5

Financiën

Ondersteuning

Ambtelijke 
organisatie 
Meerssen

Ambtelijke 
organisatie 
Maastricht

Projectgroep 
6

Communica-
tie

Projectgroep 
7

Harmonisa-
tie

Medezeggenschap 
Maastricht

Medezeggenschap 
Meerssen

Projectorganisatie



Intern vertrouwelijk

3. De route naar een go/no-go besluit: bestuurlijke mijlpaalmomenten

Vervolgonderzoek regieorganisatie Meerssen – Maastricht

(jan ‘20 – juli ‘20)
Bij go/no-go

Implementatie (juli ‘20  - 1 jan ‘21)

• 4 februari – Raadsontmoeting, met als belangrijkste onderwerp bestuurlijk convenant

• 18 februari – Collegebesluit over raadsvoorstel bestuurlijk convenant

• 19 en 24 maart – Raadsbesluitvorming bestuurlijk convenant

• Mei 2020 – Raadsontmoeting, met als belangrijkste onderwerp het verificatieonderzoek

• Eind mei – Collegebesluit over raadsvoorstel GR alsmede deelproducten

• Juli – Go / no-go besluit op basis van raadsvoorstel GR met deelproducten als onderlegger

• Aansluitend – start implementatie



Openbaar 11

4
Eerste proeve bestuurlijk convenant
Met elkaar in gesprek over inhoud en proces



Intern vertrouwelijk

4. Eerste proeve bestuurlijk convenant
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Intern vertrouwelijk

Bestuurlijk convenant: 

• raden vroegtijdig in positie brengen

• bevat uitgangspunten ambtelijke en bestuurlijke samenwerking, 

voortbouwend op eerdere randvoorwaarden en uitgangspunten

• geeft kaders voor en richting aan uitwerking in de 

projectgroepen

• hernieuwd ijkmoment voor draagvlak samenwerking

Verhouding met GR en DVO

• Vooruitlopend GR (centrumgemeenteconstructie, 

publiekrechtelijk) en DVO (inhoudelijk samenwerkingscontract, 

privaatrechtelijk)

• Convenant bevat verder passages over bestuurlijke 

samenwerking

4. Korte toelichting bestuurlijk convenant

13

Nu in gesprek over inhoud, definitieve (juridische) vorm bij 

raadsvoorstel



Intern vertrouwelijk

1. Vertrekpunten en definities: context, uitgangspunten/randvoorwaarden 

(conform raadsbesluiten / eindrapport ‘Een nieuw perspectief’)

2. Ambtelijke samenwerking, o.a. planning, ‘team Meerssen’, personeel, GR-en

3. Autonomie, mandatering en harmonisatie

4. Bestuurlijk partnerschap: regio-agenda en perspectief bij toekomstig 

bestuurskrachttraject

5. Looptijd, evaluatie en beëindiging

4. Korte toelichting bestuurlijk convenant
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Intern vertrouwelijk

5. Suggesties voor inhoud en proces
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• Wat vindt u van het convenant? Herkent 

u de inhoud i.r.t. de raadsbesluiten eind 

2019? 

• Mist u nog onderdelen in het bestuurlijk 

convenant? 

• Welke onderdelen uit het convenant zou 

u graag  verder verduidelijkt zien? 

• Welke suggesties / 

aandachtspunten/wensen heeft u met 

betrekking tot het proces?

• Heeft u wensen / suggesties aangaande 

de informatievoorziening gedurende het 

traject?

Blok 1: 

Aandachtspunten inhoud

Blok 2: 

Aandachtspunten proces



Intern vertrouwelijk

5. Suggesties voor route en bestuurlijk convenant

• Ga de komende 40 minuten in gemixte groepen (raad / fractie) met elkaar in gesprek

• Over het bestuurlijk convenant en het uitgelijnde proces. 

• Ga met elkaar in gesprek over de 5 belangrijkste inhoudelijke en procesmatige zorgen, 

aandachtspunten en verwachtingen. 

• Bepaal wie vanuit de groep terug koppelt.

• Hieronder treft u een aantal ‘blokken’ met vragen die mogelijk bij u kunnen leven, ter 

ondersteuning van het gesprek. Voel je vrij om hiervan af te wijken, ga vooral het gesprek met 

elkaar aan! (deze liggen op de tafels)



Intern vertrouwelijk

Aandachtspunten

6. Gezamenlijke 
terugkoppeling
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Suggesties

Verwachtingen



Intern vertrouwelijk

6. Afsluiting en vervolgproces
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Input vanavond wordt betrokken bij

eindversie convenant, collegebesluit 18-2.

Bespreking convenant in RAV / Raadsronde

Besluitvorming 19 en 24 maart



Intern vertrouwelijk

6. Vervolgproces

Vervolgonderzoek regieorganisatie Meerssen – Maastricht

(jan ‘20 – juli ‘20)
Bij go/no-go

Implementatie (juli ‘20  - 1 jan ‘21)

• 4 februari – Raadsontmoeting, met als belangrijkste onderwerp bestuurlijk convenant

• 18 februari – Collegebesluit over raadsvoorstel bestuurlijk convenant

• 19 en 24 maart – Raadsbesluitvorming bestuurlijk convenant

• Mei 2020 – Raadsontmoeting, met als belangrijkste onderwerp het verificatieonderzoek

• Eind mei – Collegebesluit over raadsvoorstel GR alsmede deelproducten

• Juli – Go / no-go besluit op basis van raadsvoorstel GR met deelproducten als onderlegger

• Aansluitend – start implementatie



Intern vertrouwelijk

Bedankt voor jullie betrokkenheid!
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Dank voor uw aanwezigheid


