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Geachte Raad,
Middels bijgevoegd schrijven van 15 december 2020 informeert het college van
Gedeputeerde Staten van Limburg uw raad over zijn genomen besluit inzake de
vorm van toezicht met betrekking tot de begroting 2021. Tevens gaat deze brief in
op het aspect van bestuurlijke organisatie. Op initiatief van gedeputeerde Dritty
heeft gisteren een overleg plaatsgevonden tussen hem en ons college waarin hij
het besluit van GS heeft toegelicht.
Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
De provincie heeft besloten dat de begroting 2021 onder repressief toezicht valt. Er
is sprake van een solide begroting op basis van de Gemeentewet en het
Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader.
Bestuurlijke organisatie
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GS stellen dat nog een keuze dient te worden gemaakt met betrekking tot de
toekomst van de gemeente en organisatie. De provincie acht de problematiek
hieromtrent onverminderd groot. Vanuit haar verantwoordelijkheid voor de kwaliteit
van het lokale bestuur en de bestuurlijke organisatie wil zij de door Meerssen
gekozen route om alle toekomstscenario's te verkennen, ondersteunen. GS
waarderen het initiatief van Meerssen om een nieuwe verkenning te starten waarin
alle opties worden meegenomen maar zijn ook van mening dat deze route niet
vrijblijvend mag zijn. Zij doen het aanbod om onder gezamenlijke
verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur van Meerssen en GS een
onderzoek in te richten waarin alle mogelijke bestuurlijk-organisatorische varianten
onafhankelijk en deskundig getoetst worden op vijf keuzecriteria: bestuurskracht,
duurzaamheid, interne samenhang, regionaal evenwicht en draagvlak (binnen de
gemeente en in de regio). "Gezien het reeds langlopende proces en de urgentie
van de problematiek achten wij het nodig dat uw gemeentebestuur in de huidige
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bestuursperiode die afloopt in maart 2022 een keuze maakt voor een duurzame
bestuurskrachtige oplossing op basis van de uitkomsten van het gezamenlijke
onderzoek." GS verzoeken uw raad om uiterlijk 15 januari a.s. te reageren op hun
aanbod.
Tijdens het overleg met gedeputeerde Dritty hebben wij mede in relatie tot deze
termijn aangegeven dat het van wezenlijk belang is dat uw raad goed in positie is
am afwegingen te kunnen maken met betrekking tot het aanbod van de provincie en
uw standpunten en zienswijzen naar voren te brengen. Daarom stellen wij voor am
in januari as. een openbare themabijeenkomst te organiseren voor uw raad waar
gedeputeerde Dritty nadere toelichting geeft op het aanbod van de provincie en bij u
gerezen vragen beantwoordt. U kunt dan oak uw opvattingen met hem delen.
Vervolgens kan uw raad een besluit nemen.
Wij hopen u hiermee naar behoren te hebben geInformeerd.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en Wethouders van Meerssen
ris,

mr. .J.M. Eurlings
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