Besluitenlijst Raadsronde
Onderwerp

Bestuurlijk convenant Meerssen – Maastricht.

Datum
Behandeling

3 juni 2020

Portefeuillehouder

Burgemeester Penn – te Strake

Aanwezig

Burgemeester Penn – te Strake, ambtenaren F. Coenen en P. Hermans, de voorzitter en
secretaris, woordvoerders.

Woordvoerders

Peeters (CDA), Willems (SPM), van der Gugten (GroenLinks), PAS (D66), Fokke (PvdA),
Severijns (VVD), Gerats (SP), Meese (PVM), Betsch (PVV), Gorren (SAB), van Est
(50PLUS), Nuyts (LPM) Gunther (Groep Gunther), Lurvink (Groep Alexander Lurvink),
Maassen (Groep Maassen)

Voorzitter

Mevr. Slangen

Secretaris
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Samenvatting en
afspraken

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en schetst de inhoud en het
verloop van de ronde.
Als eerste wordt een korte presentatie verzorgd waarin de tijdslijn van het huidige traject kort
wordt geschetst.
Vervolgens krijgen de woordvoerders in eerste termijn het woord.
Twijfel omtrent de financiële gevolgen van de voorgenomen samenwerking zijn verder
versterkt. Er worden zorgen geuit over de invloed van de voorliggende bezuinigingsopgave
op het lopende traject en vice versa. Men kijkt belangstellend uit naar de aanstaande
besluitvorming in de raad van Meerssen en is benieuwd naar de stemverhouding op dat
moment. Enkele fracties vragen zich af of er nog voldoende ijkmomenten komen waarin een
go/no-go keuze kan worden gemaakt na vaststelling van het voorliggende convenant.
Van meerdere kanten wordt ook uitgesproken dat men vanuit een positieve grondhouding
naar het huidige voorstel kijkt. Men is van mening dat men als goede buur de uitgestoken
hand van Meerssen niet moet weigeren. Het plan voegt, mits gedragen door zowel
Meerssen als Maastricht, bestuurskracht toe en helpt bij de toekomstige positionering van
Maastricht.
Van verschillende kanten klinkt de oproep aan de provincie om een standpunt in te nemen
en een visie te formuleren.
De portefeuillehouder - ambtelijk ondersteund door de dhr. Coenen en dhr. Hermans reageert op de bijdragen van de woordvoerders.
Maastricht werkt vanuit een welwillende grondhouding aan het proces dat in goed overleg
met Meerssen verloopt. De financiële consequenties kunnen niet met 100% zekerheid
gegarandeerd worden, maar als belangrijke randvoorwaarde is opgenomen dat Maastricht
geen nadelige financiële gevolgen mag hebben van de voorgenomen samenwerking. De
landelijke trend is dat stedelijke agglomeraties toekomstig steeds belangrijker zullen worden.
De voorgenomen regiesamenwerking past binnen deze ontwikkeling en voegt
bestuurskracht toe aan de stad. De nood in Meerssen is momenteel groot, maar ook
Maastricht vaart wel bij deze samenwerking. De grondhouding van het college is om als
goede buur het proces in te gaan.
De voorzitter inventariseert of het voorstel rijp is voor behandeling in de raadsvergadering.
Een meerderheid van de aanwezige fracties acht het voorstel op dit moment niet rijp voor
behandeling. Er wordt besloten het voorstel terug te sturen naar het presidium.
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Toezeggingen

De portefeuillehouder doet de volgende toezeggingen:
1. Er wordt namens gemeenteraad een brief gestuurd aan de gedeputeerde waarin
opgeroepen wordt een visie te formuleren t.a.v. de toekomstige bestuurskracht in de
regio.
2. De uitkomsten van de aanstaande besluitvorming in Meerssen worden in kaart
gebracht, inclusief een voorstel tot vervolgplanning, en in de vorm van een memo aan
het presidium aangeboden.

