
 

 

 

 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders 

Van de gemeente Meerssen 

 

Meerssen, 12 oktober 2016 

 

Geacht College, 

 

Naar aanleiding van het rapport van de provincie over mogelijke samenwerking en/of fusie 

tussen gemeenten in Zuid-Limburg neemt de fractie van KIJK!!! de vrijheid bij u enkele 

overwegingen c.q. aanbevelingen onder de aandacht te brengen. Dit tegen de achtergrond 

van het verzoek van de provincie van het college vóór 18 oktober op dit rapport te reageren. 

Wij begrijpen dat dit een verzoek aan het college is maar hechten er ook grote waarde aan 

dat u nu al op de hoogte bent van wat de fractie van KIJK!!! van belang vindt met betrekking 

tot het proces dat onze gemeente ingaat. Wij kunnen het overigens zeer waarderen dat we 

in het rapport van de provincie onze suggestie, in de vorm van een vraag gedaan tijdens de 

bijeenkomst op 14 september jl., dat wellicht een SWOT-analyse de eerste stap in dat proces 

zou kunnen zijn, teruggevonden hebben. Mogelijk dat onderstaande overwegingen c.q. 

aanbevelingen ook een plek kunnen krijgen in uw reactie naar de provincie. Het gaat om de 

volgende aspecten: 

 De gemeentelijke opgaven en slagkracht. De provincie neemt de opgaven die voorliggen voor 

gemeenten en de mate waarin de gemeenten in staat zijn om daar uitvoering aan te geven 

als leidend voor eventuele samenwerkingsverbanden of fusie-initiatieven. Met name wordt 

daarbij gedacht aan de uitvoering van collectieve voorzieningen die verband houden met de 

decentralisaties in het sociale en ruimtelijke domein. KIJK!!! meent dat bij een beoordeling 

van de opgaven en slagkracht ook gekeken moet worden naar de keuzes – en de 

onderliggende argumentatie – die Meerssen maakt ten aanzien van gemeentelijke 

collectieve  voorzieningen en diensten die buiten die twee domeinen liggen. Met andere 

woorden: bij het definiëren van de opgaven moet niet alleen gekeken worden naar wat t.g.v. 



 

 

de decentralisaties op ons afkomt, maar ook naar de ambities die Meerssen en de mogelijke 

partners zelf hebben vanuit ieders gemeentelijke autonomie. Die ambities kunnen 

betrekking hebben op ‘zichtbare’ voorzieningen als sportvelden, onderwijslocaties en 

verkeersgeleiding, maar ook op de relatie tussen burger en overheid of de waardering van de 

eigenheid van kleine kernen.  

 Maatschappelijk draagvlak is voor het Rijk een belangrijk beoordelingscriterium bij 

gemeentelijke fusie. Maar niet alleen bij een gemeentelijke fusie is dit van belang. KIJK!!! 

meent dat de gemeente Meerssen, samen met de partners Valkenburg en Maastricht, het 

proces moet aangrijpen om de relatie tussen burger en lokale overheid op een nieuwe leest 

te schoeien. Dit sluit aan bij de insteek van de provincie om ruimte vrij te maken “zodat 

burgers en gemeenschappen initiatieven kunnen ontplooien.” Dat betekent: verder gaan dan 

burgerbetrokkenheid door middel van informatie- en inspraakavonden waar burgers 

geconfronteerd worden met gedeeltelijk of volledig uitgewerkte plannen. Begin het gesprek 

over de toekomst van onze gemeente bij onze burgers, verenigingen en ondernemers. Welke 

waarden appreciëren zij in de huidige gemeente? Welke obstakels ervaren zij nu, in de 

dienstverlening door en het gesprek met de gemeente, in het functioneren van de publieke 

ruimte enzovoorts? Welke kansen zien zij om het functioneren van de gemeente en de 

relatie overheid – burger te verbeteren, zowel binnen als buiten de bestaande structuren?  

 In het provinciale concept-standpunt spreekt de provincie over een pre-informatiefase voor 

de gemeenten Maastricht, Meersen en Valkenburg. KIJK!!! onderschrijft het belang daarvan. 

De analyse van sterkten/zwakten en kansen/bedreigingen vinden wij daarbij onmisbaar, 

mede met het oog op de voorliggende opgaven. Maar ook zullen de ambities van de 

gemeente en de kansen voor een nieuwe relatie overheid-burger een duidelijke plek in de 

pre-informatiefase moeten krijgen. Benut het proces om een krachtiger regio te vormen. Dus 

kijk niet alleen naar wat het beste is voor Meerssen! 

 KIJK!!! is van mening dat de pre-informatiefase niet getrokken moet worden vanuit de 

bestaande ambtelijke en bestuurlijke setting. Om met enige afstand en objectiviteit deze fase 

te kunnen leiden en de analyse uit te voeren is naar onze mening een externe projectleider 

of begeleidingsgroep noodzakelijk. Te vaak immers stranden goedbedoelde initiatieven tot 

samenwerking op ambtelijke of bestuurlijke weerstanden die losstaan van de inhoud en een 

neutrale beschouwing.  

 Laat de tijdhorizon niet bepalend zijn, maar houdt wel de vaart in het proces. Benut de pre-

informatiefase om raadsbreed en in de breedte van de Meerssense gemeenschap 

commitment te krijgen om onbevangen naar samenwerkingsopties te kijken. Sluit daarbij 

niets op voorhand uit, zowel niet in varianten (fusie, ambtelijke samenwerking, andere 

samenwerkingen) als in richtingen (zuid-noord/west-oost). Bestaande gemeentegrenzen en 



 

 

bestaande gemeentelijke constellaties van kernen zouden ook niet bindend moeten zijn. 

 Betrek de raad intensief bij het proces dat de gemeente ingaat. Streef naar breed draagvlak 

als drager van een gemeentelijk ideaal waarin de relatie tussen burger en lokale overheid 

goed tegen het licht wordt gehouden. En dat er uiteindelijk toe kan leiden dat de burger zich 

goed thuis kan voelen in en zichtbaar invloed kan uitoefenen op zijn directe leefomgeving 

terwijl de gemeente de kwaliteit heeft hem daarbij goed te kunnen faciliteren. 

Daar willen we het voor nu bij laten. Op 23 november hebben wij een Algemene LedenVergadering 

waar we als partij zullen reflecteren op het proces dat we nu langzaam ingaan. We houden u op de 

hoogte van wat onze bevindingen zijn. 

Met vriendelijke groet, 

Fractie KIJK!!! 

Paul Jansen en Laura Scheepers 

 

 

 

 

 


