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‘Een plan dat men dadelijk begrijpt, is veelal het begrijpen
niet waard’ (Multatuli)
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Kompas voor Zuid-Limburg: onbekend maakt onbemind?
Helft van bestuurders kent
samenwerkingsplan niet
Maar 16 procent
gemeentebestuurders
bereid tot samenwerking
De helft van alle gemeentebestuurders in Zuid-Limburg is niet op de hoogte van de
plannen voor samenwerking die met name de economische positie van die regio moet
versterken.
Dat is een van de opvallende uitkomsten van een onderzoek van OverheidinNederland
naar de opvattingen van bestuurlijk Zuid-Limburg over meer samenwerking tussen
gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke instanties.
Donderdag 7 juli verscheen de nota “Kompas voor samenwerking in Zuid-Limburg” die
het afgelopen half jaar onder leiding van een taskforce gestalte heeft gekregen.
Opmerkelijk is dat in die notitie wordt geconcludeerd dat samenwerking alleen van de
grond kan komen als er ook goed en snel gecommuniceerd wordt met gemeenteraden en
de inwoners van Zuid-Limburg. ,,Samenwerking zonder draagvlak is als een huis zonder
fundament”, zo staat in het Kompas.
Een kwart van de bestuurders wil het rapport wel op korte termijn bespreken en zonodig
bijsturen. Drie kwart wacht de vervolgresultaten liever af.

Economie en regionale samenwerking zijn de topics
De zogenaamde Agendacommissie Zuid-Limburg (met de gouverneur, de burgemeesters
van Heerlen, Maastricht, Sittard-Geleen en een autoriteit uit het bedrijfsleven) bereidt
momenteel een actieprogramma voor op de punten zorg, wonen, economie, onderwijs en
regionale samenwerking. Bestuurders tonen verreweg het meeste belangstelling voor
economie (35%) en regionale samenwerking (23%). CDA-ers tonen opvallend veel
voorkeur voor economie als speerpunt (63%). Regionale samenwerking scoort hoog bij
de lokale partijen (41 %) en bij de VVD (33%)
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Niet actief, wel vertrouwen
Slechts 16 % van de gemeentebestuurders zegt actief mee te willen doen aan de
uitvoering van het Kompas. 41 % doet niet mee en 43 % geeft te kennen het nog niet te
weten. Ruim de helft van de gemeentebestuurders spreekt zijn vertrouwen uit dat de
Agendacommissie erin slaagt een ontwikkelingsprogramma op te stellen dat leidt tot een
versterking van welzijn en welvaart in Zuid-Limburg. VVD gemeentebestuurders zijn
hierbij het meest sceptisch. Slechts 17% heeft hier vertrouwen in.

Vertrouwen vanwege urgentie
Waar de ruime meerderheid wel van vertrouwen spreekt, is deze mening gebaseerd op het
feit dat er sprake is van een grote mate van urgentie vanwege de krimpproblematiek (46
%). Bij ca 30 % van de Zuid-Limburgse bestuurders is sprake van scepsis. 18% denkt dat
het één van de vele initiatieven is, die in de la zullen verdwijnen. Ruim 10% van de
bestuurders vindt dat eerst het aantal gemeenten drastisch moet verminderen.

Voortouw bij burgemeesters grote steden
Gemeentebestuurders stemmen in meerderheid (53%) er mee in dat voortouw in de
samenwerking wordt genomen door de burgemeesters van Maastricht, Heerlen en SittardGeleen. De PvdA-bestuurders vinden dat zelfs voor 89%. VVD-ers daarentegen scoren
heel laag:17%. Opvallend is dat een derde van de gemeentebestuurders het voortouw bij
de provincie wil leggen. Voor VVD bestuurders geldt dat voor 50%.

Samenwerking te vrijblijvend
In het Kompas wordt gesproken over een “coalition of the willing”: meedoen is niet
verplicht, maar als je meedoet is het niet vrijblijvend. Bijna de helft van de
gemeentebestuurders vindt dit een goede lijn. De andere helft heeft zo zijn bedenkingen.
Men vindt het te vrijblijvend (24%), men zou het graag anders hebben, maar het kan nu
eenmaal niet anders (16%) en 8 % zegt dat men eerst moet gaan werken aan minder
regels en minder gemeenten. Wat opvalt is dat deze 8 % geheel en al voor rekening komt
van de lokale partijen.
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Opereren vanuit eigen kracht
Het idee om een convenant met het Rijk af te sluiten wordt kritisch ontvangen. Bijna 30%
van de gemeentebestuurders vindt dat de regio het zelf moet doen en ruim 20% spreekt
bij een convenant zijn twijfels uit: het oogt goed voor de buitenwereld, maar het heeft
weinig effect. 44% van de gemeentebestuurders blijft het sluiten van een convenant een
goed idee vinden.

Kompas: theorie met handvatten
Samenvattend vinden gemeentebestuurders in meerderheid (69%) dat het Kompas nu
nog theorie is maar het biedt handvatten waar de regio in de komende tijd echt mee aan
de slag kan. Een kwart van de gemeentebestuurders is van mening dat het Kompas veel
te vaag is. VVD gemeentebestuurders hebben een duidelijk afwijkende mening. Twee
derde van de VVD-ers vinden dat er te veel gesproken en te weinig gedaan wordt.
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