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in het provinciale coalitieakkoord 2015-2019 In Limburg bereiken we meer! (april 2015) is
gesteld dat voor de bestuurlijke organisatie de opgaven en de slagkracht van partners leidend
zijn;
in het provinciaal standpunt inzake bestuurlijke ontwikkelingen in Zuid-Limburg Besturen blijft
vooruitzien (oktober 2015) is aangegeven dat fusies van gemeenten op vrijwillige basis en op
initiatief van de gemeenten zelf dient plaats te vinden en na besluitvorming door betrokken
gemeenteraden ( ) deze stap als een onomkeerbaar proces tot de voorgenomen fusie door
de Provincie wordt beschouwd;
de gemeenteraad van Landgraaf op 21 oktober 2015 in de Motie samenwerking het college
van Burgemeester & Wethouders heeft opgeroepen om de mogelijkheden tot samenwerking
inclusief de variant bestuurlijke fusie met een of meerdere gemeenten te onderzoeken;
dat in december 2015 de Colleges van B&W van Landgraaf en Heerlen het initiatief hebben
genomen om een onderzoek te starten naar vier varianten van samenwerking;
dit heeft geleid tot een tweetal onderzoeksrapporten waarin de aanbeveling is gedaan om de
gemeenten Landgraaf en Heerlen te laten fuseren;
de colleges van Burgemeester & Wethouders van Landgraaf en Heerlen daarvoor een
herindelingsontwerp hebben opgesteld en ter besluitvorming aan de beide gemeenteraden
hebben toegestuurd;
het college van Gedeputeerde Staten in haar brief van 13 december 2016 aan beide
gemeenten heeft aangegeven steun en bijdragen in dat verband kenbaar te maken - mede in
het kader van de nota Besturen blijft vooruitzien - aan het herindelingsontwerp en het
gezamenlijk raadvoorstel daartoe van de colleges van de gemeenten Landgraaf en Heerlen
waarin werk wordt gemaakt van de vier zorgpunten en de elf aanbevelingen van het
Expertteam;
de gemeenteraad van Heerlen op 16 januari 2017 het herindelingsontwerp heeft vastgesteld en
daarmee voor de herindeling met Landgraaf te opteren;
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de gemeenteraad van Landgraaf op 16 januari 2017 aangeeft dat herindeling gewenst is (per
motie) maar dat de snelheid en de omvang van Landgraaf-Heerlen nu niet tot besluitvorming
kan leiden;
dit voor de gemeente Landgraaf betekent dat zij voor de vierde keer heeft aangegeven dat het
bestaande schaalniveau van Landgraaf te klein is voor de gestelde opgaven namelijk:
 met de start onderzoek ambtelijke fusie met Brunssum in 2013; (2) met het coalitieakkoord
van Landgraaf van 2014; (3) met de uitnodiging van Landgraaf aan de regio-gemeenten van
december 2015 wat heeft geleid tot de start van het onderzoek voor de samenwerking Heerlen;
en (4) met de aangenomen moties in de raadsvergaderingen van 16 januari 2017 en
20 januari 2017;
dat er twee pogingen zijn ondernomen maar niet zijn doorgezet (de ambtelijke fusie met
Brunssum en de samenwerking met Heerlen);
de bestuurlijk-politieke doorzettingsmacht in de regio kennelijk onvoldoende is gebleken;
dat er op 17 januari 2017 een bestuurlijk overleg heeft plaatsgehad tussen de gedeputeerde
bestuurlijke organisatie en de gezamenlijke colleges van Burgemeester en Wethouders van
Landgraaf en Heerlen, waarna het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten per brief
van 17 januari 2017 om het voornemen uit te spreken om op 24 januari 2017 het besluit te
nemen om de regierol op zich te nemen conform artikel 8 wet arhi;
het college van Gedeputeerde Staten kennis heeft genomen van de brief van de gemeenten
Kerkrade, Brunssum, Voerendaal en Simpelveld van 23 januari 2017;
het college van Gedeputeerde Staten kennis heeft genomen van de brief van de gemeente
Landgraaf van 24 januari 2017;
dat beide gemeenten ten minste met elkaar een herindelings traject willen inzetten maar dat
timing, omvang en regie over het proces op dit moment ter discussie staan;
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Gelet op:
−

Artikel 8 van de Wet algemene regels herindeling;
Besluiten:

het open overleg, als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet algemene regels herindeling, vanaf
heden te starten met de colleges van Burgemeester & Wethouders van de gemeenten Landgraaf,
Heerlen, Brunssum, Kerkrade, Voerendaal en Simpelveld, en deze gemeenten hierover per brief te
berichten.
Maastricht, 24 januari 2017
Gedeputeerde Staten van Limburg
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