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ONDERWERP
Beëindigen Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg en opstarten Samenwerking Midden-Limburg.
AANLEIDING EN DOELSTELLING
In 2013 heeft een evaluatie plaatsgevonden van de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg
(GOML). In het verlengde daarvan zijn in het najaar van 2013 door de gemeenteraden in
Midden-Limburg uitgangspunten voor de toekomstige regionale samenwerking vastgesteld.
Deze uitgangspunten zijn in het voorjaar van 2014 nader uitgewerkt onder regie van de
stuurgroep GOML en in overleg met de colleges van B&W in Midden-Limburg. Dat heeft
geleid tot dit voorstel over de overgang van de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg
naar een nieuwe samenwerkingsvorm voor Midden-Limburg met het karakter van een
netwerkstructuur.
PROBLEEMSTELLING
Het voorstel aan uw raad is in te stemmen met het beëindigingsovereenkomst Gebiedsontwikkeling
Midden-Limburg en in te stemmen met de bestuursovereenkomst die de inrichting van de
netwerkstructuur Samenwerking Midden-Limburg vastlegt.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Dit voorstel wordt alle gemeenteraden van Midden-Limburg voorgelegd. Ten tijde van het opstellen
van dit voorstel hebben Nederweert, Leudal en Echt-Susteren ingestemd met het voorstel.
Beëindiging Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg
In 2010 is de bestuursovereenkomst Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg door de MiddenLimburgse gemeenten en provincie Limburg getekend. Daarin is afgesproken om jaarlijks
procesgelden voor de regionale samenwerking beschikbaar te stellen (€ 1,50 per inwoner)
en om vier jaar lang een bedrag van € 21,- per inwoner in het regiofonds GOML te storten. De
stortingen van de gemeenten zijn door de provincie verdubbeld hetgeen resulteerde in een
totaalbedrag van circa € 40 miljoen in het regiofonds. Aan de hand van zes
meerjareninvesteringsprogramma's (MIP 1 t/m 6) is besloten over de bijdragen vanuit het
regiofonds aan projecten met regionale betekenis. Veel van deze projecten lopen nog en bij
afronding daarvan moet nog verantwoording worden afgelegd over de besteding van de
toegekende bijdrage uit het regiofonds.
In de beëindigingsovereenkomst wordt de beëindiging van de GOML en het
regiofonds geregeld. Daarbij wijzen wij in het bijzonder op het bepaalde in artikel 3 van
de ontwerp-overeenkomst over de financiële afwikkeling van het regiofonds. Daarin is het
volgende bepaald:
"In het geval dat een MIP-project niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgevoerd, dan wel
in het geval dat er na afronding van het MIP -project een deel van de uit het regiofonds
toegekende bijdrage resteert, dan vloeit de bijdrage c.q. het niet bestede deel van de
bijdrage terug naar de partners".
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Op de beëindigingsovereenkomst is de datum van 1 juli 2014 gezet. De daadwerkelijke datum
wordt uiteraard pas na instemming van de gemeenteraden bepaald en aangegeven op de
definitieve overeenkomst, die door de colleges getekend wordt.
Vervolgproces
Aan de gemeenteraden in Midden-Limburg wordt voorgesteld om per 1 januari 2015 de
regionale samenwerking gestalte te geven in de vorm van een netwerkorganisatie op
basis van een bestuursovereenkomst Samenwerking Midden-Limburg.
Namens de stuurgroep GOML is per 1-7-2014 voor de duur van een half jaar een kwartiermaker
SML benoemd die de opdracht heeft gekregen om zorg te dragen voor de verdere voorbereiding
en inrichting van het netwerk SML. Daarbij is het de bedoeling dat per 1-1-2015 het netwerk SML
daadwerkelijk gaat functioneren en een regiocoördinator SML wordt benoemd.
Toelichting netwerkstructuur SML
Voorgesteld wordt om de toekomstige samenwerking in de regio Midden-Limburg het karakter te
geven van een netwerkstructuur. Deze structuur wordt hieronder geïllustreerd.

Het netwerk van regionale samenwerking bestaat uit verschillende bestuurlijke werkvelden
(in bovenstaande figuur aangeduid als bollen) waarin de gemeenten zijn vertegenwoordigd
en waarbij ook andere samenwerkingspartners (zoals bv. provincie) kunnen aansluiten.
Binnen het netwerk SML kunnen de werkgroepen die in GOML-verband functioneerden, indien
nodig, worden voortgezet (Maasplassen, Wonen, etc.) en ook Keyport 2020 kan als werkveld
binnen het netwerk functioneren. Daarnaast is het ook mogelijk om in de toekomst nieuwe
werkvelden aan het netwerk toe te voegen (zoals bv. arbeidsmarktregio, WMO, jeugdzorg),
maar dat is op dit moment nog niet aan de orde.
Als spil in het netwerk SML functioneert een netwerkberaad met enkele coördinerende taken
zoals beschreven in de bestuursovereenkomst SML. Het netwerkberaad en de
bestuurlijke werkvelden worden ondersteund door een klein servicebureau (administratie en
communicatie) onder leiding van een regiocoördinator. Vanuit het netwerkberaad en de
afzonderlijke werkvelden kunnen voorstellen aan de gemeentebesturen worden gedaan
die uit oogpunt van regionale ontwikkeling en samenwerking nodig worden geacht.
Netwerkberaad SML
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Het netwerkberaad SML bestaat uit vertegenwoordigers van gemeentebesturen (burgemeesters of
portefeuillehouders) en moet zorgen voor samenhang, voortgang en procedurele afstemming
binnen het netwerk SML. Het netwerkberaad draagt zorg voor de totstandkoming de "Agenda voor
Midden-Limburg". Een en ander in samenspraak met deelnemende gemeenten, provincie, rijk,
waterschappen en maatschappelijke partners. De uitvoering van de Agenda wordt bewaakt via het
netwerkberaad.
Agenda voor Midden Limburg
De Agenda voor Midden-Limburg geeft aan waar de gemeenten in Midden-Limburg met hun
samenwerkingspartners in de periode 2015-2018 gezamenlijk de schouders onder gaan zetten.
Het is de bedoeling dat het netwerkberaad in het voorjaar van 2015 een voorstel aan de raden
doet over de vaststelling van de Agenda voor Midden-Limburg. Daarbij geven de raden ook aan
waar de desbetreffende gemeente bereid is om een actieve, personele bijdrage te
leveren aan de samenwerking. Een eerste verkenning van mogelijke onderwerpen voor de Agenda
van Midden-Limburg is gedaan. Deze verkenning is nog niet rijp voor besluitvorming en moet
nader worden uitgewerkt. Daarbij wordt rekening worden gehouden met regionale structuurvisies
(Maasplassen, Wonen) en uitvoeringsprogramma's (meerjarenprogramma GOML) die zijn of
worden vastgesteld en er wordt geanticipeerd op actueel provinciaal beleid (zoals POL2014) op
grond waarvan regionale visies worden opgesteld.

Vormgeving en inrichting van de netwerkorganisatie SML
Voorgesteld wordt om een slanke netwerkstructuur gericht op uitvoering van gezamenlijke
projecten en trajecten in te richten. Voor de inrichting van het netwerk is een organisatiemodel
samengesteld waarbinnen een coördinerende functie en een op de algemene taken toegesneden
facilitaire ondersteuning is opgenomen. De netwerkorganisatie is ‘slank’ opgezet. Dit houdt in
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dat de coördinerende en faciliterende functie alleen die activiteiten ondersteunt die nodig zijn
voor de voortgang en de meerwaarde van de samenwerking binnen het netwerk.
Uitgangspunt is dat de samenwerking binnen het netwerk SML wordt uitgevoerd in de vorm
van projecten, programma's en trajecten. Daarbij gaat het om verschillende thema's met ieder
een eigen dynamiek, beleidsomgeving en betrokken actoren. Ieder werkveld heeft de
verantwoordelijkheid om te werken binnen de kaders van de Agenda voor Midden-Limburg en om
daarbij samen te werken met relevante publieke, semi-publieke en private partners. Daarbij
kan worden gedacht aan de samenwerking binnen Keyport-verband tussen overheid, onderwijs
en ondernemers, maar ook aan de samenwerking binnen het werkveld Maasplassen met provincie
Limburg en Rijkswaterstaat.
De voorgestane werkvelden kunnen als volgt onderscheiden worden: SML-coördinatie, Keyport
2020, Regionale Economie & Energie, Recreatie & Toerisme, Landbouw & Natuur, Infrastructuur &
Maaswerken en Wonen, Zorg en Woonomgeving. Elke gemeente levert de voorzitter van een van
deze thema’s en de ondersteuning. Vanuit de structuur wordt voor Keyport 2020 en de SMLcoördinatie vaste bezetting aangesteld, zoals overigens bij Keyport 2020 al het geval is.
Financiële consequenties
De huidige financiering van de proceskosten van de regionale samenwerking is gebaseerd op een
bijdrage van € 1,50 per inwoner door de gemeenten en € 1,50 per inwoner van Midden-Limburg
door de provincie Limburg. De procesgelden zijn besteed aan de financiering van het GOML-bureau
(algemene coördinatie programmacoördinatie en secretariële ondersteuning),
onderzoeks- en advieskosten, proces- en organisatiekosten Keyport 2020, huisvesting en
overheadkosten.
Door de provincie is aangekondigd dat ze na beëindiging van de GOML geen bijdrage meer levert
aan proceskosten van regionale samenwerkingsverbanden. Wel blijft de provincie op
project- en programmaniveau financiële bijdragen verlenen en wordt personele
ondersteuning geleverd aan de werkvelden binnen het SML-netwerk.
De zeven Midden-Limburgse gemeenten hebben conform de bestuursovereenkomst GOML voor
het jaar 2014 € 1,50 per inwoner begroot. Deze middelen zijn toereikend voor de ombouw van
GOML naar SML en de ondersteuning van de bestaande programmalijnen en Keyport 2020 tot
1 januari 2015. Vertrekpunt is dat de gemeenten ook in de komende jaren € 1,50 per inwoner
blijven bijdragen aan de proceskosten van de regionale samenwerking. Binnen dat kader zal het
volledige SML-netwerk, alsmede de Keyport-organisatie, moeten functioneren. Daarbij is
vooralsnog het uitgangspunt dat ook de afzonderlijke bijdrage aan de twee Gebiedsbureaus wordt
voortgezet. Aan de kwartiermaker SML is opdracht gegeven om voor het eind van het jaar een
definitieve begroting SML voor 2015 op te stellen en om de mogelijkheden te onderzoeken van een
efficiënte bundeling van de werkzaamheden tussen de twee Gebiedsbureaus, Keyport 2020 en de
ondersteuning SML.
Binnen de stuurgroep GOML is een verdeling afgesproken van de bijdrage van € 1,50 voor
regionale samenwerking tussen Keyport 2020 en SML. De verdeling is € 0,89 voor Keyport 2020 en
€ 0,61 voor SML. Nog dit jaar wordt de begroting voor SML vastgesteld. Uw raad wordt hierover
geïnformeerd zodra de begroting beschikbaar is.
De bijdrage van € 0,61 per inwoner voor SML wordt gedekt uit de prioriteit Samenwerking MiddenLimburg ad. € 30.000,- zoals opgenomen in de Begroting 2015.
COMMUNICATIE
In het eerste kwartaal wordt over SML een informatiebijeenkomst georganiseerd voor alle 7 de
gemeenteraden.
De op dit voorstel betrekking hebbende stukken, te weten de Beëindigingsovereenkomst GOML, de
Bestuursovereenkomst SML en de memo GOML-subsidies in SML-tijdperk liggen op de gebruikelijke
wijze voor u ter inzage.
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EVALUATIE
De nieuwe structuur wordt in juni 2015 en in december 2015 geëvalueerd.
ADVIES RAADSCOMMISSIE
>
VOORSTEL COLLEGE
1. Besluiten in te stemmen met beëindiging van de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg met
ingang van 1 januari 2015 door vaststelling van de 'Beëindigingsovereenkomst GOML'.
2. Instemmen met de netwerksamenwerking Midden-Limburg met ingang van 1 januari 2015 door
vaststelling van de 'Bestuursovereenkomst Samenwerking Midden-Limburg'.
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans

Pagina 5

Nummer raadsvoorstel: RAD-001040

RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2014;

besluit:
1. De Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg met ingang van 1 januari 2015 te beëindigen door de
‘Beëindigingsovereenkomst GOML' vast te stellen.
2. De netwerksamenwerking Midden-Limburg met ingang van 1 januari 2015 op te starten door de
‘Bestuursovereenkomst Samenwerking Midden-Limburg’ vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 december 2014.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

