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Initiatiefvoorstel (art. 39 RvO)
AAN DE RAAD
Onderwerp: Initiatiefvoorstel inzake samenwerking/herindeling.
Overwegingen

Steeds meer gemeenten nemen initiatieven om te komen tot een verregaande vorm van
samenwerking. Het aantal ambtelijke fusies, integratie van bedrijfsonderdelen, maar ook het
aantal vrijwillige herindelingen neemt sterk toe. Tevens zien we de tendens dat steeds meer
(uitvoerende) taken worden weggezet bij gemeenschappelijke regelingen.
De noodzaak hiervoor ligt voor een belangrijk deel bij de taken waar de gemeenten inmiddels
voor staan in relatie tot de daarmee samenhangende (financiële) risico’s en hun eigen
mogelijkheden (kwetsbaarheden) om al deze taken op de juiste wijze te kunnen uitvoeren. Dit
laatste is nog versterkt door de continue overdracht van rijkstaken naar de lokale overheid.
Mede als gevolg daarvan is zowel het aantal taken/rollen van de gemeente als ook het financiële
risico sterk toegenomen.
Middels verregaande vormen van samenwerking, tracht men op termijn voldoende robuust te zijn
voor de taken en uitdagingen waar gemeenten voor staan en komen te staan.
De gemeente Nuth heeft enige tijd geleden, samen met de gemeenten Voerendaal,
Onderbanken, Schinnen en Simpelveld (VONSS), een onderzoek door een extern bureau laten
uitvoeren naar een robuuste wijze van samenwerking tussen de VONSS-gemeenten. Uit het
onderzoek kwam naar voren dat op dat moment de meest robuuste en haalbare vorm van
samenwerking een functionele integratie zou zijn van bedrijfsonderdelen.
Inmiddels ligt er naast een formeel verzoek om mee te doen aan een herindelingsproces (fusie)
met de gemeenten Schinnen en Onderbanken, ook ‘het aanbod’ van de gemeenten Simpelveld en
Voerendaal om met hen een samenwerking aan te gaan op basis van functionele integratie. Dit
houdt in dat bepaalde specifieke bedrijfsonderdelen worden samengevoegd en waarbij elke
gemeente een samenhangend takenpakket gaat uitvoeren voor de andere twee gemeenten.
Met een uitspraak vóór functionele integratie spreken deze laatste twee gemeenten zich
nadrukkelijk uit tegen herindeling en tegen een volledige ambtelijke fusie.
Daarmee ontstonden er twee verschillende sporen ten aanzien van de VONSS-samenwerking en
werd deze in de breedte afgestemd en geparkeerd.
Om op raadsniveau een goed en afgewogen besluit te kunnen nemen zijn er de voorbije
maanden gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de gemeenten
Schinnen/Onderbanken alsook met vertegenwoordigers van de gemeenten Simpelveld/
Voerendaal.

