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Onderwerp
Start Arhi-procedure voor de gemeenten Landgraaf, Heerlen, Brunssum, Kerkrade, Voerendaal en
Simpelveld en uitnodiging voor open overleg

GeachtHUDDGJHDFKWcollege,
In onze brief van 17 januari jl. hebben wij de colleges van Burgemeester en Wethouders u geïnformeerd
over ons voornemen om per 24 januari 2017 het besluit te nemen tot een regierol zoals bedoeld in de
Wet algemene regels herindeling (arhi) conform artikel 8 lid 1. Voor het college van Gedeputeerde
Staten is het belang van de toekomst van de regio Parkstad en haar inwoners doorslaggevend.
Bijgevoegd vindt u het formele besluit dat Gedeputeerde Staten hebben genomen op 24 januari 2017.
In het wettelijk verplichte open overleg zullen onder andere de volgende drie vragen van antwoord
voorzien worden:
1. welke invulling ziet u voor het te maken werkplan op weg naar een herindelingsontwerp?
2. per wanneer zou een fusie tussen Landgraaf, Heerlen en eventueel andere Parkstad-gemeenten
aan de orde kunnen zijn? Daarbij zijn voor de Provincie twee opties: of per 1 januari 2019 of uiterlijk
per 1 januari 2020.
3. welke gemeenten zouden er naast Landgraaf-Heerlen in een herindelingsontwerp mee kunnen of
moeten doen?
Wat betreft de formele aspecten rondom de eerste vraag is het volgende van belang. Voor het
onderdeel herindeling geldt dat het Ministerie van BZK een tijdpad hanteert waarbij gemeenten die per
1 januari 2019 beoogd worden te fuseren, het herindelingsadvies van de Provincie vóór het zomerreces
van 2017 ingediend moet zijn. Daarmee kunnen de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 uitgesteld
worden tot november 2018. Wanneer de voorgenomen herindeling een jaar later (1 januari 2020)
gewenst is zullen de reguliere gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 gewoon doorgaan en zullen
de herindelingsverkiezingen anderhalf jaar later zijn, te weten november 2019.
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De procedure start met het open overleg. Dat overleg is volgens de wet ten minste met de betrokken
colleges van Burgemeester en Wethouders, maar het college van Gedeputeerde Staten hecht eraan
om te benadrukken dat indien (delegaties van) Raden behoefte hebben om overleg te voeren met de
verantwoordelijk portefeuillehouder Bestuurlijke Organisatie, daar open voor te staan. Het open overleg
duurt maximaal zes maanden.
Middels deze brief nodigen wij de colleges van Burgemeester en Wethouders uit om op korte termijn
met de portefeuillehouder het open overleg te starten. Voor het plannen van een overleg en daarbij
horende agenda nemen wij met u contact op.
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Een afschrift van deze brief is verzonden aan Provinciale Staten.
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