
 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Stadsronde 

 

Onderwerp Onderzoek ambtelijke samenwerking Meerssen-Maastricht 

Datum 22 oktober 2019 

Portefeuillehouder Burgemeester Penn-te Strake 

Programmanummer 0 Bestuur en ondersteuning 

Behandelend ambtenaar FTHA Coenen 
Telefoonnummer: 043-350 4940 
Fedor.Coenen@maastricht.nl 

Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

Burgers, raads- en burgerleden zijn geïnformeerd over het advies van bureau 
Berenschot, het raadsbesluit in Meerssen d.d. 3 oktober en het voorstel aan de 
Maastrichtse raad t.b.v. de raadsvergadering van 5 november. Daarnaast biedt 
de stadsronde de mogelijkheid om hierover in gesprek te gaan. 

Vorm bijeenkomst Informatiebijeenkomst  

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Raad 

Verloop voorgaande 
proces 

De gemeenteraad van Maastricht heeft op 16 april besloten deel te nemen aan 
een onderzoek naar ambtelijke samenwerking Meerssen-Maastricht, 
uitgevoerd door bureau Berenschot in opdracht van de gemeente Meerssen. 
Op 28 augustus heeft een informatiebijeenkomst voor de Maastrichtse raad 
plaatsgevonden. De uitkomst van het onderzoek is op 4 september door 
Berenschot gepresenteerd aan de beide gemeenteraden . Conform afspraak 
heeft vervolgens eerst de gemeenteraad van Meerssen hierover een besluit 
genomen, en wel op 3 oktober jongstleden. 

Inhoud  Bureau Berenschot heeft integratie van de Meerssense organisatie binnen de 
gemeente Maastricht onderzocht. Het eindrapport laat zien dat zo’n 
regieorganisatie haalbaar is en schetst hiervoor onder meer de financiële 
bandbreedtes. Aan de orde is nu de vraag of de raad van Maastricht instemt 
met het vervolgtraject, waarin het model nader wordt uitgewerkt ten behoeve 
van een go/no-go besluit medio 2020. De raad van Meerssen heeft hiermee op 
3 oktober ingestemd. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Zich te informeren 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
stadsronde 

Er wordt via facebook aandacht voor gevraagd, maar er worden geen 
specifieke uitnodigingen voor verzonden, omdat hiervoor niet een specifieke 
groep binnen de stad Maastricht is te onderscheiden. De data van de stads- en 
raadsronde alsmede raadsbehandeling zijn wel gedeeld met Meerssen en met 
de Maastrichtse ondernemingsraad. 

Vervolgtraject Raadsronde op 29 oktober, raadsvergadering op 5 november. 

 


