
 
  

 
 

Wensen en bedenkingen 
 
 
Onderwerp: Samenwerking Midden-Limburg 
 
 
 
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen op 11 december 2013; 
 
 
gezien het voorstel van B&W voor de uitgangspunten van de Samenwerking Midden-Limburg als 
opvolger van de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML) en de uitgangspunten voor de 
toekomstige samenwerking van de stuurgroep GOML; 
 
 
overwegende dat 
 
- in de uitgangspunten voor de toekomstige samenwerking wordt uitgegaan van een samenwerking 

op Midden-Limburgse schaal in drie domeinen, het sociale, het fysieke en het economische domein;  
- voor de samenwerking in het economische domein een eenduidige opdracht bestaat, namelijk het 

versterken van de economische structuur van Midden-Limburg; 
- voor de uitvoering van die taak een organisatie is opgericht, Keyport 2020, waarin de overheid, het 

bedrijfsleden en het onderwijs samenwerking; 
- de Midden-Limburgse gemeenten op sociaal en fysiek gebied vele opdrachten hebben en krijgen die 

onderlinge samenwerking nodig maken, zoals de decentralisatie-operaties, de afstemming op het 
gebied van wonen, zorg en welzijn, en de opwaardering van de N280; 

- deze opdrachten niet alle een samenwerking op Midden-Limburgse schaal vereisen, hun eigen, op 
de opdracht toegespitste samenwerkings- en overlegvorm nodig hebben en deels een projectmatig 
karakter hebben, kortom een grote verscheidenheid vertonen; 

- aparte of zelfstandige organisatie-onderdelen voor het sociale en het fysieke domein daarom 
mogelijk niet de juiste vorm zijn voor het structureren van de samenwerking in deze domeinen; 

- de structuur voor de Midden-Limburgse samenwerking bovendien zo licht en efficiënt mogelijk moet 
zijn; 

- de democratische controle van de gemeenteraden op de samenwerkingsverbanden speciale 
aandacht behoeft;  

 
 
spreekt uit als wens dat  
 
- bij de uitwerking van de uitgangspunten voor de toekomstige samenwerking Midden-Limburg de 

voor- en nadelen worden bezien van een structuur met (I) een organisatie Keyport 2020 voor het 
economische domein en (II) een projectmatige samenwerking voor de opdrachten in het sociale en 
het fysieke domein, dus zonder regiegroep en de stuurgroepen voor het sociale en het fysieke 
domein uit het organogram dat bij de uitgangspunten van de stuurgroep GOML voor de toekomstige 
samenwerking hoort; 

- bij de uitwerking van de uitgangspunten tevens expliciet voorstellen te doen voor de manier waarop 
de kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraden voor de samenwerkingsverbanden 
vorm moet krijgen, in de lijn van de motie over de kaderstellende taak van de raad die de 
gemeenteraad in zijn vergadering van 30 mei 2012 heeft aangenomen (de spelregels van het spel 
moeten voor het begin worden vastgesteld en niet tijdens het spel); 

 
 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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