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Geachte raad,
Het College van B&W heeft zich in de afgelopen maanden diverse malen beraden
over de financiele situatie en het toekomstperspectief van de gemeente Meerssen.
Die beraadslagingen werden uitermate actueel en pregnant tijdens de ontwikkeling en
behandeling van de Kadernota 2021-2024, de behandeling van het convenant regieorganisatie, de behandeling van de motie om het proces regieorganisatie voort te
zetten en onlangs nog in het kader van de themabijeenkomst over de ombuigingsopties, alsook naar aanleiding van de reacties nadien.
De financiele situatie van onze gemeente is volgens het College uitermate zorgelijk te
noemen. Dat betekent niet dat we een armlastige gemeente zijn met veel schulden dat is geenszins het geval - maar het probleem zit in het gegeven dat de structurele
uitgaven niet gedekt worden door structurele inkomsten, waardoor er wederom sprake
is van een dreigende niet-sluitende meerjarenbegroting. Het berekende begrotingstekort is zeer fors: van ca. € 1,7 miljoen in 2021 oplopend naar ca. € 2 miljoen in
2023.
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De gemeenteraad van Meerssen heeft tot nog toe gekozen voor behoud van de
zelfstandige gemeente Meerssen. In de raadsvergadering van 9 juli jl. is tevens door
de raad besloten om het proces om te komen tot een regieorganisatie voort te zetten,
als middel om die zelfstandigheid te waarborgen. De definitieve besluitvorming over
de invoering van een regieorganisatie is in december van dit jaar voorzien.
Voor een zelfstandige gemeente is echter een sluitende meerjarenbegroting een in
regelgeving vastgelegde voorwaarde om in aanmerking te komen voor repressief
toezicht door de provincie. Het College heeft in de afgelopen maanden nadrukkelijk
gezocht naar mogelijkheden om te komen tot ombuigingen teneinde een sluitende
meerjarenbegroting te realiseren. Die ombuigingen zijn ofwel bezuinigingen ofwel
lastenverzwaringen en daarbij moeten die, gelet op de omvang van het tekort,
substantiele bedragen gaan opleveren.
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Op 27 augustus jl. was er een themabijeenkomst voor de raad waarin het College
een pakket van 41 ombuigingsopties heeft gepresenteerd en toegelicht. De reacties
van raadsfracties tijdens en na deze themabijeenkomst, zowel mondeling als
schriftelijk - met dank aan de respondenten - hebben het College ook niet de
overtuiging gegeven dat het oplossen van de huidige forse begrotingstekorten een
haalbare zaak gaat worden, mede gelet op de korte tijd die ons daarvoor rest.
Belangrijker is nog dat wij achten dat een exorbitante ombuigingsoperatie, die nodig is
om de berekende tekorten in de meerjarenbegroting op te lossen, niet in het belang is
van de inwoners van de gemeente Meerssen. Onze inschatting is dat de
bezuinigingen en/of lastenverzwaringen dernnate ingrijpend zullen zijn dat daarmee de
lokale samenleving en de sociale cohesie in de kernen ernstig ontwricht wordt.
Het College heeft dan ook grote twijfels over deze oplossingsrichting. Daarnaast
hebben wij ook twijfels over de lange termijn - er zijn namelijk bepaalde risico's die
mogelijk Dog meer ombuigingen noodzakelijk maken.
Het College is, gelet op de huidige financiele situatie, tot de conclusie gekomen dat
het behoud van een zelfstandige gemeente, al dan niet via de constructie regieorganisatie, geen haalbaar perspectief meer is en ook niet in het belang is van de
gemeenschap.
Wij zien geen andere oplossing dan in te zetten op herindeling met een andere
gemeente, waarbij de gemeente Maastricht, gelet op het proces van de regieorganisatie, de meest aangewezen partner is.
Het College wil daarom bij dezen een dringend appel op de gemeenteraad doen om
de eerder ingezette koers te veranderen door zo spoedig mogelijk volop in te zetten
op herindeling en ons College de opdracht te geven om op korte termijn het gesprek
hierover met het College van B&W van de gemeente Maastricht aan te gaan.
lnmiddels heeft u via een brief van het Maastrichtse College van B&W ter
beantwoording van vragen uit de raad aldaar kunnen vernemen dat burgemeester en
wethouders van Maastricht open staan voor een gesprek over een eventuele
herindeling met de gemeente Meerssen. Sterker nog: het College van B&W van
Maastricht heeft in deze brief aangegeven dat zij de voorkeur geeft aan herindeling
boven de optie regieorganisatie.
Een citaat uit de brief van het College van B&W van Maastricht:

"Vooropgesteld: in Meerssen wordt weliswaar gesproken over een eventuele
herindeling Meerssen-Maastricht, als alternatief voor de regiesamenwerking, maar een
raadsmeerderheid aldaar heeft een voorkeur voor het laatstgenoemde traject in
combinatie met noodzakelijke stevige bezuinigingen.
Van een uitnodiging om over een eventuele herindeling in gesprek te gaan is daarom
momenteel geen sprake. Mocht het daar wel van komen, dan zullen wij hierop
constructief reageren, omdat een herindeling Meerssen-Maastricht naar onze
overtuiging tot een robuustere, duurzamere en minder complexe oplossing leidt dan het
actuele model van de regiesamenwerking."
Het lijkt ons evident dat uw raad nota neemt van deze opvatting van het College van
B&W van Maastricht en deze nadrukkelijk betrekt in uw verdere overwegingen.
lndien de gemeenteraad van Meerssen vasthoudt aan de ingezette koers om een
zelfstandige gemeente te blijven, met als consequentie te komen tot drastische
bezuinigingen ten einde een sluitende meerjarenbegroting te realiseren, dan zullen wij
als huidige drie wethouders onze portefeuilles ter beschikking stellen, met als
motivatie dat wij de forse ombuigingen die nodig zijn voor het behoud van een
zelfstandige gemeente Meerssen, onverantwoord vinden en daarvoor ook geen
verantwoordelijkheid willen dragen.
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Indien de gemeenteraad alsnog kiest voor een traject naar herindeling, dus opheffing
van de zelfstandige gemeente Meerssen, is het van groot belang om de jaren tot aan
de datum van deze herindeling op een verantwoorde wijze door te komen en af te
ronden. Het herindelingsproces biedt daartoe ook financiele mogelijkheden en het
College beschouwt het als haar taak en plicht om dit proces zorgvuldig aan te sturen.
In dat geval zijn wij als huidige wethouders van harte bereid om onze functie in te
blijven vullen en zien wij ons in staat om met veel passie en energie de gemeente
Meerssen door die periode te loodsen, uiteraard in nauwe afstemming met de raad.
Die afstemming zal er ook moeten zijn met de provincie in haar rol als toezichthouder
op de gemeentefinancien. In nauw overleg met de provincie willen wij komen tot een
verantwoorde financiele huishouding, waarbij de belangen van onze inwoners voorop
staan, ter overbrugging tot aan het moment van herindeling. In het gesprek dat het
college en daarna de raad voor het zomerreces heeft gehad met de verantwoordelijke
depute van het provinciebestuur is gebleken dat daartoe mogelijkheden zijn.
In het te voeren overleg met de provincie zal dan duidelijk worden in hoeverre de
meerjarenbegroting sluitend gemaakt mag worden door te putten uit de algemene
reserves en of er toch nog ombuigingen noodzakelijk zijn en zo ja, voor welk bedrag,
c.q. in welke mate. Het gaat dan, zoals eerder gesteld, voor een tijdelijke periode van
2 jaar als overbrugging tot aan het moment van herindeling.
Er ligt evenwel een grote tijdsdruk op een in te zetten traject van herindeling.
De eerst mogelijke datum van herindeling is 1-1-2023. Daarvoor is een ontwerpbesluit
van beide gemeenteraden (Meerssen en Maastricht) uiterlijk in december 2020 nodig.
DaarvOor - eigenlijk in de maand september, maar uiterlijk in oktober - dient er nog
een principebesluit door beide raden genomen te worden. Het is daarom van groot
belang om dit traject zo spoedig mogelijk te starten. Daartoe is allereerst een
onomkeerbaar besluit van de gemeenteraad van Meerssen nodig waarin wordt
vastgelegd dat richting herindeling wordt gekoerst. Uiteraard is voor het slagen van dit
proces ook de volledige medewerking van de gemeente Maastricht nodig.
Wat betreft het tijdpad en de tijdsdruk willen wij ook hier refereren aan een citaat uit
de brief van het College van B&W van Maastricht die onlangs naar haar eigen
gemeenteraad is gestuurd.

"Daarbij zien wij de komende jaren alleen I januari 2023 als werkbare datum voor zo 'n
eventuele herindeling (vanwege kleinere impact op de zittingsduur van de
gemeenteraden). Waarbij we constateren dat voor die eventuele herindelingsdatum de
deadlines uit bijgevoegde planning wel om snelheid vragen."
De door het College voorgestelde herindeling met de gemeente Maastricht betekent
wat ons betreft niet dat daarmee het eigene van dorpskernen verloren zal gaan. De
kernen Meerssen, Rothenn, Bunde, Geulle en Ulestraten en hun eigen, specifieke
sfeer en kenmerken blijven bestaan, ook na een gemeentelijke herindeling.
We kunnen de komende jaren tot aan het moment van herindeling gebruiken om die
kernen verder te versterken en inwoners van die kernen n6g meer eigenaar te maken
van de leefbaarheid en sociale cohesie in die kernen. Het College wil aldus niet
zozeer investeren in het behoud van de gemeente, maar wel in het behoud van
gemeenschappen. Daar ontmoeten inwoners elkaar, daar krijgt de lokale samenleving
inhoud en kleur.
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Wij verzoeken u als raad om zo spoedig mogelijk een extra-raadsvergadering te
beleggen waarin de koers van de gemeente opnieuw aan de orde komt.
Indien de gemeenteraad in die extra-raadsvergadering ervoor kiest om de koers tot
behoud van de zelfstandige gemeente te blijven voortzetten, daarmee te komen tot
exorbitante bezuinigingen en/of lastenverzwaringen om een sluitende meerjarenbegroting te realiseren, rest ons als huidige wethouders niets anders om dan ons
ontslag bij de raad in te dienen.
We nemen aan u met het voorgaande voldoende te hebben geInformeerd en zien uw
verdere acties met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet:

Jan Gulikers,
wethouder;

EllE•••

arly Heusschen,
wethouder;
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