Conceptagenda Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
Woensdag 27 maart 2019, 16.30 - 17.00 uur
Locatie:
Raadszaal Gemeentehuis Maasgouw, Markt 36 te Maasbracht
Informele bijeenkomst: 15.00-16.15 uur
Bijeenkomst Algemeen Bestuur: 16:30-17.00 uur

Genodigden:
Gemeente Maasgouw:
S. Strous (voorzitter), J. Lalieu (afgemeld), C. Peters, M. Wilms, T. Snijckers
Gemeente Echt-Susteren:
J. Hessels, P. Pustjens, G. Frische (afgemeld), P. Ruijten, H. Meuwissen, M. Bruijsten
Gemeente Roerdalen:
M. de Boer-Beerta, E. Cuijpers (afgemeld) , J. den Teuling, J. Smits
Directie:
G. van Balkom, J. L’Ortije, W. Ploeg
Directiesecretaris:
A. Rooskens
Informele bijeenkomst (niet openbaar)
15:00 – 16:15 uur
Pauze
Bijeenkomst Algemeen Bestuur
16.30-17.00

Bijlagen

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.
2. Agenda

2.1

Voorstel:
Vaststellen van de agenda.
3. Versnelling doorontwikkeling Servicecentrum MER

3.1

Samenvatting:
Het Algemeen Bestuur van het Servicecentrum MER heeft op 19 december
2018 besloten om de doorontwikkeling van het Servicecentrum MER te
versnellen. De opdracht voor deze versnelling bestond uit twee onderdelen 1)
advies op basis van een analyse en (2) vervolgtraject op basis van het advies.
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Het DB heeft na vaststelling van de opdracht door het AB, voor het eerste deel
van het advies opdracht verstrekt aan BMC advies.
BMC advies heeft de opdracht uitgevoerd en de conclusies en aanbevelingen
neergelegd in het rapport: Servicecentrum MER: één voor allen, allen voor
één, onderzoek en aanbevelingen voor doorontwikkeling gericht op een
duurzaam Servicecentrum, maart 2019. Dit rapport wordt uitgereikt ter
vergadering.
Voorstel:
Het AB besluit:
1. Kennis te nemen van het rapport;
2. Op basis van de aanbevelingen uit rapport:
a. Een voorgenomen besluit te nemen om de (ambtelijke)
aansturing te veranderen en een interim directeur aan te
stellen voor max. 2 jaar. Wanneer de OR positief adviseert
over de adviesaanvraag, het voorgenomen besluit als
definitief aan te merken;
b. De samenstelling van het AB te laten zoals deze is;
c. De afvaardiging in het DB te bezien.
3. Het DB de opdracht te geven om:
a. De richting van de aansturing in het SC-MER door de
managers van de afdelingen voor nader advies aan de interim
directeur voor te leggen;
b. Een concerncontroller voor het Servicecentrum MER te
benoemen;
c. de ‘couleur locale’ in relatie tot de dienstverleningsprincipes
af te bakenen;
d. Het opdrachtgever en opdrachtnemerschap (OG-ON) te
versterken;
e. Verder in te zetten op de implementatie van
projectmanagement;
f. Verder in te zetten op de verdere ontwikkeling van uniforme
stuurinformatie;
g. Te zorgen voor het oplossen van de problemen bij
Bedrijfsvoering;
h. Ten aanzien van I&A en zaakgericht werken een diepgaander
advies te vragen met de financiële consequenties.
i. In te stemmen met de financiële consequenties voor zover
bekend, die uit besluitpunten 2 en 3 voortvloeien.
4. Aan het DB te verzoeken om:
a. Opdracht te geven aan de directie om, voor zover bekend, de
financiële consequenties te verwerken in de
begrotingswijziging 2019-4 en de begroting 2020 van het
Servicecentrum MER;
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5.
6.
7.

8.

b. Opdracht te geven aan de directie om de uitvoering van de
besluitvorming voor te bereiden tot dat er een nieuwe
interim-directeur is en zorg te dragen voor een goede
overdracht aan de nieuwe interim-directeur;
De WOR bestuurder te verzoeken de OR te informeren z.s.m. na de AB
besluitvorming;
In te stemmen met de inhoud van de door de gemeenten te
verzenden Concept raadsinformatiebrief (RIB);
Aan de colleges van de deelnemende gemeenten te verzoeken de RIB
te versturen aan de raden, aansluitend aan de AB besluitvorming op
donderdag 28-03-2019;
In te stemmen met het verzoek aan de deelnemende gemeenten om
de gemeenschappelijke regeling MER aan te passen op het punt van
de directie (art. 15 GR-MER) en tot die tijd in te stemmen met het in
afwijking van de gemeenschappelijke regeling te handelen.

4. Voorstel tot aanwijzen leden Dagelijks Bestuur GR-MER

4.1

Samenvatting:
De leden van het nieuwe AB (3 colleges) wijzen uit hun midden één lid per en
uit een deelnemende gemeente aan om zitting te nemen in het nieuwe DB
(art. 8, lid 2 GR MER). Tot op heden zijn de 3 burgemeesters aangewezen. Op
basis van het BMC advies (rapport: Servicecentrum MER: één voor allen, allen
voor één) en het AB besluit hierover, beziet het AB de afvaardiging in het DB
opnieuw.
Voorstel:
Het AB besluit:
- [ ter vergadering te bepalen] aan te wijzen als leden van het Dagelijks
Bestuur Servicecentrum MER.
5. Begrotingswijziging 2019-3 / 2020-1

5.1 t/m 5.5

Samenvatting:
Op 28 januari 2019 heeft het DB ingestemd met de begrotingswijziging 20193/ 2020-1. Deze is voor zienswijzen voorgelegd aan de raden van de
deelnemende gemeenten. De raad van Roerdalen heeft zienswijzen
ingediend. De raden van Maasgouw en Echt-Susteren hebben geen
zienswijzen ingediend. De zienswijzen en de reacties daarop hebben wij
vervat in de “Commentaren zienswijzen begrotingswijziging 2019-3/ 2020-1
deelnemende gemeenten Servicecentrum MER”. Voorgesteld wordt om de
begrotingswijziging en de commentaren vast te stellen en de commentaren
ter informatie aan de deelnemende gemeenten toe te zenden.
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Voorstel:
Het AB besluit:
1.
De begrotingswijziging 2019-3/ 2020-1 vast te stellen;
2.
De commentaren zienswijzen begrotingswijziging 2019-3/ 2020-1 vast
te stellen;
3.
De commentaren zienswijzen begrotingswijziging 2019-3/ 2020-1 aan
de raden van de deelnemende gemeenten te zenden.
6. Besluitenlijsten

6.1

Voorstel:
Het AB besluit:
- de besluitenlijst AB d.d. 19 december 2018 vast te stellen.
7. Rondvraag
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Voorstel Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
Onderwerp
Datum behandeling
Kenmerk
Afdeling
Opsteller

Versnelling doorontwikkeling Servicecentrum MER
27 maart 2019
Concernstaf
Anne-Marie Rooskens

Samenvatting:
Het Algemeen Bestuur van het Servicecentrum MER heeft op 19 december 2018 besloten om de
doorontwikkeling van het Servicecentrum MER te versnellen. De opdracht voor deze versnelling
bestond uit twee onderdelen 1) advies op basis van een analyse en (2) vervolgtraject op basis van
het advies. Het DB heeft na vaststelling van de opdracht door het AB, voor het eerste deel van het
advies opdracht verstrekt aan BMC advies.
BMC advies heeft de opdracht uitgevoerd en de conclusies en aanbevelingen neergelegd in het
rapport: Servicecentrum MER: één voor allen, allen voor één, onderzoek en aanbevelingen voor
doorontwikkeling gericht op een duurzaam Servicecentrum, maart 2019.
Voorstel:
Het AB besluit:
1. Kennis te nemen van het rapport;
2. Op basis van de aanbevelingen uit rapport:
a. Een voorgenomen besluit te nemen om de (ambtelijke) aansturing te veranderen en
een interim directeur aan te stellen voor max. 2 jaar. Wanneer de OR positief
adviseert over de adviesaanvraag, het voorgenomen besluit als definitief aan te
merken;
b. De samenstelling van het AB te laten zoals deze is;
c. De afvaardiging in het DB te bezien.
3. Het DB de opdracht te geven om:
a. De richting van de aansturing in het SC-MER door de managers van de afdelingen
voor nader advies aan de interim directeur voor te leggen;
b. Een concerncontroller voor het Servicecentrum MER te benoemen;
c. de ‘couleur locale’ in relatie tot de dienstverleningsprincipes af te bakenen;
d. Het opdrachtgever en opdrachtnemerschap (OG-ON) te versterken;
e. Verder in te zetten op de implementatie van projectmanagement;
f. Verder in te zetten op de verdere ontwikkeling van uniforme stuurinformatie;
g. Te zorgen voor het oplossen van de problemen bij Bedrijfsvoering;
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h. Ten aanzien van I&A en zaakgericht werken een diepgaander advies te vragen met de
financiële consequenties.
i. In te stemmen met de financiële consequenties voor zover bekend, die uit
besluitpunten 2 en 3 voortvloeien.
4. Aan het DB te verzoeken om:
a. Opdracht te geven aan de directie om, voor zover bekend, de financiële
consequenties te verwerken in de begrotingswijziging 2019-4 en de begroting 2020
van het Servicecentrum MER;
b. Opdracht te geven aan de directie om de uitvoering van de besluitvorming voor te
bereiden tot dat er een nieuwe interim-directeur is en zorg te dragen voor een goede
overdracht aan de nieuwe interim-directeur;
5. De WOR bestuurder te verzoeken de OR te informeren z.s.m. na de AB besluitvorming;
6. In te stemmen met de inhoud van de door de gemeenten te verzenden Concept
raadsinformatiebrief (RIB);
7. Aan de colleges van de deelnemende gemeenten te verzoeken de RIB te versturen aan de
raden, aansluitend aan de AB besluitvorming op donderdag 28-03-2019;
8. In te stemmen met het verzoek aan de deelnemende gemeenten om de gemeenschappelijke
regeling MER aan te passen op het punt van de directie (art. 15 GR-MER) en tot die tijd in te
stemmen met het in afwijking van de gemeenschappelijke regeling te handelen.
Het Algemeen Bestuur van het Servicecentrum MER heeft op 19 december 2018 besloten om de
doorontwikkeling van het Servicecentrum MER te versnellen. De opdracht voor deze versnelling
bestond uit twee onderdelen 1) advies op basis van een analyse en (2) vervolgtraject op basis van
het advies. Het DB heeft na vaststelling van de opdracht door het AB, voor het eerste deel van het
advies opdracht verstrekt aan BMC advies.
BMC advies heeft de opdracht uitgevoerd en de conclusies en aanbevelingen neergelegd in het
rapport: Servicecentrum MER: één voor allen, allen voor één, onderzoek en aanbevelingen voor
doorontwikkeling gericht op een duurzaam Servicecentrum, maart 2019.
Inleiding:
BMC advies heeft de opdracht voor een onderzoek over de doorontwikkeling van het Servicecentrum
MER uitgevoerd onder leiding van de DB stuurgroep en de conclusies en aanbevelingen neergelegd in
het rapport: Servicecentrum MER: één voor allen, allen voor één, onderzoek en aanbevelingen voor
doorontwikkeling gericht op een duurzaam Servicecentrum, maart 2019.
Doel:
Versnellen van de doorontwikkeling zodat het SC-MER vanaf 2020 duurzaam en toekomstbestendig
is.
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Oplossingsrichting(en):
Zie bijgevoegd rapport.
Financiële consequenties:
Het rapport geeft aan dat er in de komende twee jaar nog aanvullende middelen nodig zijn om de
versnelling van de doorontwikkeling te kunnen realiseren. Van een aantal onderdelen zijn de
financiële consequenties in beeld gebracht. Voor de onderdelen I&A en zaakgericht werken is dit nog
niet volledig in beeld en is een separaat en meer diepgaand advies nodig. Voor zover mogelijk en op
dit moment bekend zullen de financiële consequenties worden verwerkt in de begrotingswijziging
2019-4 en de begroting 2020.

Risico’s:
n.v.t.
Vervolgproces:
Zie besluitvormingsvoorstel.
Communicatie:
Zie besluitvormingsvoorstel.
Bijlagen:
- AB besluit.
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Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
BESLUIT
Versnelling doorontwikkeling Servicecentrum MER

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER,

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 25 maart 2019

BESLUIT:
1. Kennis te nemen van het rapport;
2. Op basis van de aanbevelingen uit rapport:
a. Een voorgenomen besluit te nemen om de (ambtelijke) aansturing te veranderen en een
interim directeur aan te stellen voor max. 2 jaar. Wanneer de OR positief adviseert over de
adviesaanvraag, het voorgenomen besluit als definitief aan te merken;
b. De samenstelling van het AB te laten zoals deze is;
c. De afvaardiging in het DB te bezien.
3. Het DB de opdracht te geven om:
a. De richting van de aansturing in het SC-MER door de managers van de afdelingen voor
nader advies aan de interim directeur voor te leggen;
b. Een concerncontroller voor het Servicecentrum MER te benoemen;
c. de ‘couleur locale’ in relatie tot de dienstverleningsprincipes af te bakenen;
d. Het opdrachtgever en opdrachtnemerschap (OG-ON) te versterken;
e. Verder in te zetten op de implementatie van projectmanagement;
f. Verder in te zetten op de verdere ontwikkeling van uniforme stuurinformatie;
g. Te zorgen voor het oplossen van de problemen bij Bedrijfsvoering;
h. Ten aanzien van I&A en zaakgericht werken een diepgaander advies te vragen met de
financiële consequenties.
i. In te stemmen met de financiële consequenties voor zover bekend, die uit besluitpunten 2
en 3 voortvloeien.

Prfessionals in service dichtbij

4. Aan het DB te verzoeken om:
a. Opdracht te geven aan de directie om, voor zover bekend, de financiële consequenties te
verwerken in de begrotingswijziging 2019-4 en de begroting 2020 van het Servicecentrum
MER;
b. Opdracht te geven aan de directie om de uitvoering van de besluitvorming voor te bereiden
tot dat er een nieuwe interim-directeur is en zorg te dragen voor een goede overdracht aan
de nieuwe interim-directeur;
5. De WOR bestuurder te verzoeken de OR te informeren z.s.m. na de AB besluitvorming;
6. In te stemmen met de inhoud van de door de gemeenten te verzenden Concept
raadsinformatiebrief (RIB);
7. Aan de colleges van de deelnemende gemeenten te verzoeken de RIB te versturen aan de raden,
aansluitend aan de AB besluitvorming op donderdag 28-03-2019;
8. In te stemmen met het verzoek aan de deelnemende gemeenten om de gemeenschappelijke
regeling MER aan te passen op het punt van de directie (art. 15 GR-MER) en tot die tijd in te
stemmen met het in afwijking van de gemeenschappelijke regeling te handelen.

Aldus besloten in de vergadering d.d. 27 maart 2019

Het Algemeen Bestuur GR MER

G. van Balkom
directeur

S. Strous
voorzitter
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Voorstel Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
Onderwerp
Datum
behandeling
Kenmerk
Afdeling
Opsteller

Voorstel tot aanwijzen leden Dagelijks Bestuur GR-MER
27 maart 2019

Concernstaf
Anne-Marie Rooskens

Samenvatting:
De leden van het AB (3 colleges) wijzen uit hun midden één lid per en uit een deelnemende
gemeente aan om zitting te nemen in het DB (art. 8, lid 2 GR MER). Tot op heden zijn de 3
burgemeesters aangewezen. Op basis van het BMC advies (rapport: Servicecentrum MER: één voor
allen, allen voor één) en het AB besluit hierover, beziet het AB de afvaardiging in het DB opnieuw.
Voorstel:
Het AB besluit:
1. [ter vergadering te bepalen] aan te wijzen als leden van het Dagelijks Bestuur Servicecentrum
MER.
Inleiding:
Het Algemeen Bestuur van de GR MER bestaat uit de 3 colleges van de deelnemende gemeenten
(maximaal 19), maximaal 7 leden per deelnemende gemeente, waaronder de voorzitter. (GR MER,
art. 5, lid 1). . Op basis van het BMC advies (rapport: Servicecentrum MER: één voor allen, allen voor
één) en het AB besluit hierover, beziet het AB de afvaardiging in het DB opnieuw, en vormt een DB
bestaand uit portefeuillehouders, gelet op de politieke gevoeligheid van de dossiers en het belang
van een goede samenwerking tussen de SC-MER organisatie en de deelnemende gemeenten.
Doel:
Aanwijzen van de leden van het Dagelijks Bestuur.
Oplossingsrichting(en):
Over het aanwijzen van de leden van het Dagelijks Bestuur
De GR MER is een gemeenschappelijke regeling met een openbaar lichaam. De Wet
gemeenschappelijke regelingen (WGR) geeft aan dat “het bestuur van het openbaar lichaam bestaat
uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter” (artikel 12, lid 1).
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“Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam bestaat uit de voorzitter en twee of meer andere
leden, door en uit het algemeen bestuur aan te wijzen, met in achtneming van het daaromtrent in de
regeling bepaalde…” (artikel 14, lid 1).
Ingevolge artikel 8, lid 2 GR MER wijzen de leden van het nieuwe AB (3 colleges) uit hun midden één
lid per en uit een deelnemende gemeente aan om zitting te nemen in het nieuwe DB.
Wie wordt lid van het Dagelijks Bestuur?
Tot op heden zijn de 3 burgemeesters aangewezen. Op basis van AB besluit wordt dit gedurende
deze zittingsperiode gewijzigd. [namen] worden aangewezen als leden van het Dagelijks Bestuur.
Over de zittingsperiode van het Dagelijks Bestuur
“Het Algemeen Bestuur van de GR MER bestaat uit de 3 colleges van de deelnemende gemeenten
(maximaal 19), maximaal 7 leden per deelnemende gemeente, waaronder de voorzitter.” (GR MER,
artikel 5, lid 1).
In de GR MER is zowel voor het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur als voor het lidmaatschap
van het Dagelijks Bestuur bepaald dat het eindigt op het tijdstip waarop de zittingsperiode van het
college afloopt (resp. artikel 5 en artikel 8).
Financiële consequenties:
n.v.t.
Communicatie:
De aanwijzing van de leden van het DB wordt bekend gemaakt via de intranetsites van de
deelnemende gemeenten en het Servicecentrum MER en op de website van de gemeente EchtSusteren onder Algemeen Bestuur Servicecentrum MER (waarnaar op de websites van de gemeenten
Maasgouw en Roerdalen wordt verwezen).
Voorstel:
Het AB besluit:
1. [ter vergadering te bepalen] aan te wijzen als leden van het Dagelijks Bestuur Servicecentrum
MER.

2

Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
BESLUIT
Voorstel tot aanwijzen leden Dagelijks Bestuur GR-MER

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER,

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 25 maart 2019

BESLUIT:
[ter vergadering te bepalen] aan te wijzen als leden van het Dagelijks Bestuur Servicecentrum MER.

Aldus besloten in de vergadering d.d. 27 maart 2019

Het Algemeen Bestuur GR MER

G. van Balkom
directeur

S. Strous
voorzitter

Prfessionals in service dichtbij

Voorstel Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
Onderwerp
Datum
behandeling
Kenmerk
Afdeling
Opsteller

Begrotingswijziging 2019-3 /2020-1
27 maart 2019

Concernstaf
Anne-Marie Rooskens

Samenvatting:
Op 28 januari 2019 heeft het DB ingestemd met de begrotingswijziging 2019-3/ 2020-1. Deze is voor
zienswijzen voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad van Roerdalen heeft
zienswijzen ingediend. De raden van Maasgouw en Echt-Susteren hebben geen zienswijzen
ingediend. De zienswijzen en de reacties daarop hebben wij vervat in de “Commentaren zienswijzen
begrotingswijziging 2019-3/ 2020-1 deelnemende gemeenten Servicecentrum MER”. Voorgesteld
wordt om de begrotingswijziging en de commentaren vast te stellen en de commentaren ter
informatie aan de deelnemende gemeenten toe te zenden.
Voorstel:
Het AB besluit:
1. De begrotingswijziging 2019-3/ 2020-1 vast te stellen;
2. De commentaren zienswijzen begrotingswijziging 2019-3/ 2020-1 vast te stellen;
3. De commentaren zienswijzen begrotingswijziging 2019-3 aan de raden van de deelnemende
gemeenten te zenden.
Inleiding:
Op 28 januari 2019 heeft het DB ingestemd met de begrotingswijziging 2019-3/ 2020-1. Deze is voor
zienswijzen voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad van Roerdalen heeft
zienswijzen ingediend. De gemeenteraden van Maasgouw en Echt-Susteren hebben geen zienswijzen
ingediend. De zienswijzen en de reacties daarop hebben wij vervat in de “Commentaren zienswijzen
begrotingswijziging 2019-3/ 2020-1 deelnemende gemeenten Servicecentrum MER”.
Doel:
Vaststellen van de begrotingswijziging 2019-3/2020-1
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Oplossingsrichting(en):
In de begrotingswijzing 2019-3/ 2020-1 is opgenomen:
 LEAN processen en personele ontwikkelingen Sociaal Domein
 Meerlasten DIV
 Meerlasten I&A
 Extra middelen inhuur t.b.v. ondersteuning Planning &Control
 Project WNRA
 Meerlasten extra capaciteit ZGW
 Extra capaciteit systeembeheer
 Extra middelen inhuur ziekte
 Meerlasten Algemene verordening gegevensbescherming/ Informatiebeveiliging
 Doorontwikkeling Servicecentrum MER

Financiële consequenties:
De begrotingswijzigingen 2019-3 / 2020-1 leidt tot een wijziging in de bijdragen van de deelnemende
gemeenten.
Risico’s:
Indien deze begrotingswijziging niet wordt vastgesteld kunnen noodzakelijke activiteiten niet worden
uitgevoerd, neemt de werkdruk toe met verhoogde kans op uitval en kan de basis niet op orde
worden gebracht.
Vervolgproces:
‐
‐
‐
‐

AB stel begrotingswijziging 2019-3 vast;
AB stelt commentaren op zienswijzen vast;
Het DB zendt de begrotingswijzingen aan Gedeputeerde Staten van Limburg;
Commentaren worden ter informatie aan de raden verstuurd.

Communicatie:
Communicatie vindt plaats na vaststelling van de begrotingswijzingen via internet en intranet.
Voorstel:
Het AB besluit:
1. De begrotingswijziging 2019-3/ 2020-1 vast te stellen;
2. De commentaren zienswijzen begrotingswijziging 2019-3/ 2020-1 vast te stellen;
3. De commentaren zienswijzen begrotingswijziging 2019-3 aan de raden van de deelnemende
gemeenten te zenden.
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Bijlagen:
‐
‐
‐

De begrotingswijziging 2019-3/ 2020-1
“De commentaren zienswijzen begrotingswijziging 2019-3/ 2020-1”
Brieven aan raden deelnemende gemeenten en Gedeputeerde Staten van Limburg
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Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
BESLUIT
Begrotingswijziging 2019-3 / 2020-1

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling MER,

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 25 maart 2019

BESLUIT:
1. De begrotingswijziging 2019-3/ 2020-1 vast te stellen;
2. De commentaren zienswijzen begrotingswijziging 2019-3/ 2020-1 vast te stellen;
3. De commentaren zienswijzen begrotingswijziging 2019-2020-1 aan de raden van de
deelnemende gemeenten te zenden.

Aldus besloten in de vergadering d.d. 27 maart 2019

Het Algemeen Bestuur GR MER

G. van Balkom
directeur

S. Strous
voorzitter

Prfessionals in service dichtbij

Commentaren
Zienswijzen Begrotingswijziging 2019-3/2020-1
deelnemende gemeenten Servicecentrum MER

Concept
Dagelijks Bestuur
25 maart 2019
Algemeen Bestuur
27 maart 2019

1.Inleiding
Conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)en artikel 19 van de
Gemeenschappelijke Regeling MER (GR MER) kunnen de raden van de deelnemende gemeenten bij het
Dagelijks Bestuur hun zienswijzen over de begrotingswijziging naar voren brengen. Het Dagelijks Bestuur
voegt de commentaren waarin deze zienswijzen zijn vervat bij de ontwerpbegrotingswijziging en biedt deze
aan het Algemeen Bestuur aan.
De raden van de gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen hebben alle kennis genomen van de
begrotingswijziging 2019-3/ 2020-1. De raad van de gemeente Roerdalen heeft zienswijzen kenbaar
gemaakt. De kenbaar gemaakte zienswijzen zijn hieronder letterlijk weergegeven en van een reactie
voorzien.
2.1 Zienswijzen Begrotingswijziging 2019-3/ 2020-1 gemeente Roerdalen
De raad van de gemeente Roerdalen heeft de begrotingswijziging 2019-3/2020-1 behandeld in de
raadsvergadering van 14 maart 2019 en het volgende besluit genomen:
1. Kennis ten nemen van de begrotingswijziging 2019-3/ 2020-1;
2. Ten aanzien van de begrotingswijziging 2019-3/ 2020-1 van de gemeenschappelijke regeling
Servicecentrum MER de navolgende zienswijze(n) in te dienen:
a. resultaten van het verbetertraject dat het vorig jaar is gestart m.b.t. de hoge werkdruk bij het
personeel te presenteren en de stand van zaken aan te geven;
b. een bijeenkomst te plannen waarbij alle raadsleden van de betrokken partijen samen komen om
de resultaten van het nog lopende onderzoek door BMC gepresenteerd te krijgen en te
bespreken;
c. dat het DB van de MER elkaar eens diep in de ogen kijkt en uitspreken dat ze vertrouwen hebben
in deze samenwerking.
2.2 Reactie op zienswijzen Begrotingswijziging 2019-3/ 2020-1 gemeente Roerdalen
De zienswijzen van de gemeente Roerdalen worden als volgt beantwoord:
a.
Binnen de afdelingen van het Servicecentrum MER zijn we continu bezig met ontwikkeling en
verbetering. Vanuit het management is er veel aandacht voor personeel en werkdruk en zijn in 2018
ook extra middelen gevraagd aan het Algemeen Bestuur om langdurig ziekteverzuim op te vangen en
om op essentiële onderdelen kwaliteitsimpulsen te geven. Dit heeft zijn effect; ten opzichte van 2017
is een lichte daling te zien van het ziekteverzuim bij het Sociaal Domein.
Uw suggestie om de stand van zaken te presenteren aan de raden zien we in samenhang met de
communicatie aan de raden over de besluitvorming versnelling doorontwikkeling Servicecentrum
MER.
b.
Op de concept-agenda van de raadsvergaderingen eind mei, begin juni staat het Servicecentrum MER
al op de agenda met het jaarverslag 2018 en financiële en beleidsmatige kaders 2020 en de begroting
2020. De besluitvorming over de versnelling doorontwikkeling Servicecentrum MER en het
verbetertraject, waarop wordt gedoeld bij de eerste zienswijze, kan hierbij ook aan de orde komen.
Het is aan de gemeenteraden zelf om te bepalen of ze een aparte bijeenkomst plannen.
c.
Bij de start van het adviestraject over de doorontwikkeling van het Servicecentrum MER heeft het
Dagelijks Bestuur expliciet uitgesproken vertrouwen te hebben in de toekomst van het
Servicecentrum MER. Dat is ook nog eens schriftelijk vastgelegd in zowel de opdrachtformulering als
het onderzoeksrapport.
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College van Gedeputeerde Staten Provincie Limburg
Afdeling Bedrijfsvoering, cluster Financiën
Mevrouw M.A.P. Schins
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Echt, 27 maart 2019
Afdeling:
Onderwerp:
Behandeld door:

Concernstaf Servicecentrum MER
begrotingswijzigingen 2019-3 van het Servicecentrum MER
Inge Mulleners

Geacht College,
Hierbij treft u de begrotingswijziging 2019-3/ 2020-1 van het Servicecentrum MER en het bijbehorende ABvoorstel en besluit aan. Deze begrotingswijziging is door het Algemeen Bestuur van het Servicecentrum
MER vastgesteld op 27 maart 2019.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van het Servicecentrum MER,

G. van Balkom
directeur

S. Strous
voorzitter

Servicecentrum MER, P.a. Nieuwe Markt 55, Echt Postbus 450, 6100 AL Echt
Prfessionals in service dichtbij
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Aan de Raad van de gemeente Echt-Susteren
Postbus 450
6100 AL Echt

Echt, 27 maart 2019

Afdeling / team:
Onderwerp:
Behandeld door:

Concernstaf
Commentaren op zienswijzen Begrotingswijziging 2019-3/2020-1
Inge Mulleners

Geachte Gemeenteraad,
U heeft in januari van dit jaar de begrotingswijziging 2019-3/ 2020-1 van het Servicecentrum MER
ontvangen en bent in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen. De begrotingswijziging bevat
incidentele wijzigingen (2019) voor de programma’s, Sociaal Domein, Bedrijfsvoering en Bestuur &
Organisatie.
De gemeenteraad van Roerdalen heeft een drietal zienswijzen ingediend. De gemeenteraden van EchtSusteren en Maasgouw hebben geen zienswijzen ingediend. De zienswijzen en de reactie daarop
hebben wij vervat in de ‘commentaren zienswijzen begrotingswijziging 2019-3 deelnemende
gemeenten Servicecentrum MER”.
De begrotingswijziging is door het Algemeen Bestuur van het Servicecentrum MER ongewijzigd
vastgesteld op 27 maart 2019.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van het Servicecentrum MER

G. van Balkom
directeur

S. Strous
voorzitter
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Concept besluitenlijst Algemeen Bestuur Servicecentrum MER
Locatie:
Gemeentehuis Maasgouw, Markt 36 te Maasbracht
Woensdag 19 december 2018
Informele bijeenkomst: 13.00-13.30 uur
Bijeenkomst Algemeen Bestuur: 13:30-14.30 uur
Genodigden:
Gemeente Maasgouw:
S. Strous (voorzitter), J. Lalieu, C. Peters, M. Wilms, T. Snijckers
Gemeente Echt-Susteren:
J. Hessels (afw.), P. Pustjens, G. Frische, P. Ruijten, H. Meuwissen, M. Bruijsten
Gemeente Roerdalen:
M. de Boer-Beerta, E. Cuijpers, J. den Teuling, J. Smits
Directie:
G. van Balkom, J. L’Ortije, W. Ploeg
Directiesecretaris:
A. Rooskens
Informele bijeenkomst (niet openbaar)
13.00-13.30, locatie Koningsteen
1. Gezamenlijke lunch

Bijeenkomst Algemeen Bestuur
13.30-14.30, locatie Raadzaal
2. Opening

De voorzitter opent de vergadering.
3. Agenda

De agenda wordt vastgesteld.
4. Opdrachtformulering aansturing Servicecentrum MER

Samenvatting:
Het Dagelijks Bestuur heeft besloten om de doorontwikkeling van het Servicecentrum MER
te versnellen. Op basis van de advisering van een afvaardiging uit de drie colleges en de ORSC over de opdrachtformulering directeur a.i., heeft het DB besloten om het oorspronkelijk
voorstel aan te passen.
De opdracht wordt gesplitst in 1) advies op basis van een analyse en (2) vervolgtraject op
basis van het advies. Het DB zal na vaststelling van de opdracht door het AB, voor het eerste
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deel van het advies opdracht verstrekken.
Het AB geeft aan het DB mee om in de offerte de volgende punten aan te scherpen:
- Resultaten moeten scherper worden geformuleerd;
- Financiële kaders moeten een randvoorwaarde zijn in het kader van de opdracht;
- De directie beperkt zich gedurende adviesperiode tot de going concern taken en
onder begeleiding van de externe adviseur over de doorontwikkeling;
- Er dient een bestuurlijke klankbordgroep te worden ingesteld in de
projectorganisatie;
- Advies over implementatie maakt onderdeel uit van de opdracht;
- Er dient één aanspreekpunt binnen het ambtelijk apparaat SC-MER te worden
benoemd;
- Definitieve opdracht moet naar AB worden verzonden;
- Tussentijdse rapportage aan het AB;
- Adviseur dient in de begeleidingsrol een adviesrol naar het DB te hebben voor wat
betreft het perspectief;
- De OR dient te worden meegenomen in het proces.
Het AB besluit:
1. De opdracht vast te stellen met de ingebrachte zienswijzen;
2. Het DB te verzoeken de offerte ten aanzien van de ingebrachte punten aan te
scherpen;
3. De verschuivingen binnen de begroting van het SC-MER op te nemen in BW-2019-3;
4. Het DB te verzoeken een communicatiebericht voor gemeenteraden aan de colleges
voor te leggen;
5. Het DB te verzoeken een communicatiebericht voor het personeel in de vier
organisaties op te stellen.
5. Begrotingswijziging 2018-5

Samenvatting:
Op 6 september heeft het DB ingestemd met de begrotingswijziging 2018-5. Deze is voor
zienswijzen voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad van
Roerdalen heeft zienswijzen ingediend. De gemeenteraden van Maasgouw en Echt-Susteren
hebben geen zienswijzen ingediend. De zienswijzen en de reacties daarop hebben wij vervat
in de “Commentaren zienswijzen begrotingswijziging 2018-5 deelnemende gemeenten
Servicecentrum MER”. Voorgesteld wordt om de begrotingswijziging en de commentaren
vast te stellen en de commentaren ter informatie aan de deelnemende gemeenten toe te
zenden.
Het AB besluit:
1. De begrotingswijziging 2018-5 vast te stellen;
2. De commentaren zienswijzen begrotingswijziging 2018-5 vast te stellen;
3. De commentaren zienswijzen begrotingswijziging 2018-5 aan de raden van de
deelnemende gemeenten te zenden.
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6. Kadernota 2020

Samenvatting:
Conform artikel 34b WGR dient het DB voor 15 april a.s. de algemene financiële en
beleidsmatige kaders 2020 (Kadernota 2020) ter informatie aan de raden van de
deelnemende gemeenten te zenden. De Kadernota 2020 is de basis voor de Begroting 2020.
In de concept-kadernota wordt ingegaan op de beleidsmatige kaders vanaf 2020. Deze
kaders zijn nog niet financieel vertaald. Dit gebeurt in het eerste kwartaal van 2019.
Daarmee is deze kadernota een tussenproduct naar de definitieve kadernota 2020. De
definitieve kadernota wordt vóór 15 april ter kennisgeving naar de raden verstuurd.
Deze kadernota vormt een trendbreuk in de geschiedenis van het Servicecentrum MER (SCMER). Daar waar de begrotingen tot op heden vooral de optelsom waren van de
afzonderlijke begrotingen van de programma’s willen we in de nieuwe begrotingsperiode
samenhang bereiken op het niveau van het SC-MER. Daarvoor is het nodig dat over de
uitgangspunten voor zaken als personeelskosten, dienstverlening, uitvoeringsprogramma,
kostenverdeling en governance heldere afspraken gemaakt worden. De concept-kadernota
2020 vormt daartoe een eerste stap.
Na vaststelling van de kadernota met zowel financiële als beleidsmatige kaders door het DB
zal de kadernota 2020, gelijktijdig met de begroting 2020, ter kennisname worden
verzonden naar de raden.
Het AB geeft aan het DB de volgende punten mee:
- Deze kadernota straalt ambitie uit en is een goede eerste stap;
- Kadernota schetst het perspectief;
- De financiële onderbouwing ontbreekt, waardoor definitieve inhoudelijke
conclusies nog niet getrokken kunnen worden;
- De kadernota wordt nog financieel vertaald en uitgewerkt in de begroting
2020;
- Er is nog een groot verschil tussen de verschillende programma’s, wat
logisch is gezien de fasering, maar op termijn niet meer wenselijk is;
- In de definitieve kadernota scherp formuleren welke kaders worden
vastgesteld;
- Adviseur dient in zijn begeleidingsrol ook over de kadernota te adviseren.
Het AB besluit:
kennis te nemen van de kadernota en nieuwe zienswijzen mee te geven aan het DB.
7. Controleprotocol

Samenvatting:
Het AB stelt de jaarrekening en het jaarverslag vast en wordt hierin ondersteund door een
accountant, die wordt gevraagd een controleverklaring over de jaarrekening af te geven.
Voordat de accountant de jaarrekening kan controleren, moet het AB aangeven binnen
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welke kaders deze controle plaats moet vinden. Dat gebeurt via het vaststellen van het
controleprotocol. Aan het AB wordt voorgesteld het controleprotocol 2018
accountantscontrole vast te stellen.
Het AB besluit:
1. Het Controleprotocol 2018 accountantscontrole vast te stellen.
8. Overzicht planning P&C cyclus kalenderjaar 2019

Samenvatting:
Conform artikel 2a van de financiële verordening biedt het Dagelijks Bestuur voor aanvang
van een begrotingsjaar een overzicht aan met daarin in elk geval data voor het aanbieden
door het Dagelijks Bestuur en het vaststellen door het Algemeen Bestuur van de
jaarstukken, de jaarwerkplannen, de
ontwerpbegroting en de begroting met meerjarenraming.
Het AB besluit:
1. Kennis te nemen van de planning P&C cyclus kalenderjaar 2019 en de
vergaderkalender SC MER 2019.
9. Ingekomen stukken ter kennisname:

- Het AB neemt kennis van de brief van provincie over begroting 2019.
- Het AB neemt kennis van de brief DB over financiële halfjaarrapportage 2018.
- N.a.v. de brief van het DB wordt gevraagd deze eerder te versturen aan de AB-leden
en niet af te wachten tot een AB vergadering.
10. Besluitenlijsten:

Het AB besluit:
1. De besluitenlijst AB 11 juli 2018 vast te stellen.
11. Rondvraag

De heer Pustjens vervangt het DB-lid Hessels in de aansluitende DB vergadering.
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