Onderwerp: Wensen en bedenkingen toekomst GOML/SML in combinatie met Keyport 2020

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 11 december 2013,

Overwegende dat:
• de nieuwe structuur te complex is, de bestuurlijke drukte blijft bestaan en twee
uitvoeringsorganisaties onnodig ingewikkeld, duur en inefficiënt zijn;
• het voorstel inhoudelijk onevenwichtig is; het economisch domein inhoudelijk goed is
gevuld terwijl in de andere domeinen belangrijke onderwerpen, zoals de drie
decentralisatieopgaven buiten deze samenwerking worden gehouden;
• uitgangspunt is dat de samenwerking zowel qua structuur als qua inhoud zodanig
wordt vormgegeven dat de organisatie kan blijven functioneren als onderdeel van de
Brainport 2020 organisatie;
• de focus moet liggen op structuurversterkende, regionale projecten en programma’s
die de economie versterken en aansluiten bij de innovatiekracht van Brainport 2020;
• de economisch gerelateerde onderwerpen in het fysieke domein (bv. infrastructuur)
en het sociale domein (bv. onderwijs) ook relevant zijn voor de nieuwe organisatie;
• het regionaal samenwerkingsorgaan kan worden ingericht conform de netwerkstructuur van de Brainport 2020 organisatie met een belangrijke rol voor de Triple
Helix organisaties;
• de onderwijs-/kennisinstellingen en de ondernemers daarbij vooral een initiërende en
trekkende rol hebben en de overheid met name een faciliterende rol;
• de netwerkstructuur moet worden geleid door een Algemeen Bestuur;
• dit AB zelfstandig en autonoom functioneert binnen de vastgestelde agenda en de
uitvoeringskaders;
• het AB zelf investeringsmiddelen kan verwerven ter uitvoering van programma's en
projecten en besluiten kan nemen over de besteding van deze investeringsmiddelen;
• op deze wijze wordt geborgd dat het AB voldoende daadkracht en slagkracht heeft
om adequaat in te spelen op ontwikkelingen in de regio;
• afgevaardigden van ondernemers en onderwijs-/kennisinstellingen deelnemen in het
AB waarbij de 3 O’s een evenredige stemverdeling kennen;
• het AB een onafhankelijk voorzitter dient te hebben die tevens het boegbeeld van de
regionale samenwerking is;
• de zeven Midden-Limburgse gemeenten door drie bestuurders moeten worden
vertegenwoordigd in het AB;
• daarnaast de gemeente Cranendonck en (afhankelijk van de bijdrage) de provincie
vertegenwoordigd zijn in dit AB;
• democratische legitimatie noodzakelijk is waarbij uitgangspunt is dat de
gemeenteraden elk jaar een jaarprogramma met kaders (inhoud, structuur en
financiën) en een jaarverslag vaststellen, waarna het AB verantwoordelijk is voor de
samenhang en de voortgang;
• op deze manier de raad in staat wordt gesteld haar taakstellende en controlerende rol
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in te vullen;
democratische legitimatie een belangrijk onderwerp blijft, waarbij uitgangspunt is dat
de gemeenteraden vooraf de kaders voor de regionale samenwerking vaststellen
(inhoud, structuur en financiën);
het AB ondersteund dient te worden door één uitvoeringsorganisatie in de vorm van
een programmabureau;
dit bureau wordt aangestuurd door een nieuw aan te trekken directeur die wordt
aangesteld door het AB;
de programma’s voortkomen uit de door de gemeenteraden jaarlijks vast te stellen
programma’s.
ieder programma een programmatrekker kent.
in het kader van de faciliterende rol van de overheid het bureau bemenst wordt door
medewerkers van de verschillende gemeenten;
ook andere faciliteiten, zoals huisvesting, goedkoop door deelnemende gemeenten
beschikbaar dient te worden gesteld, waardoor de beschikbare procesgelden voor
een belangrijk deel kunnen worden ingezet voor het initiëren van projecten, waardoor
de 1,50 euro per inwoner toereikend kunnen zijn.

Spreekt uit als wensen en bedenkingen:
1. De organisatie moet compact, effectief en efficiënt zijn en geen log vehikel dat geld
rondpompt (zie bijlage).
2. De focus dient te liggen op structuurversterkende, regionale projecten en
programma’s die de economie versterken en aansluiten bij de innovatiekracht van
Brainport 2020.
3. Het regionaal samenwerkingsorgaan moet als netwerkstructuur worden ingericht, met
een Algemeen Bestuur, dat wordt ondersteund door één uitvoeringsorganisatie en in
welke bestuur ondernemers, onderwijs en overheid participeren.
4. De raden van de zeven Midden-Limburgse gemeenten stellen vooraf de kaders voor
de regionale samenwerking vast en krijgen jaarlijks een programma en verslag ter
goedkeuring voorgelegd.
5. De gemeente faciliteert.
6. Het economisch domein is leidend.
En gaat over tot de orde van de dag,
Fractie VVD,

V. van Brussel
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