Rekenkamercommissie Eijsden

PERSBERICHT

“Samenwerking Eijsden en Margraten wordt doordacht aangepakt, maar kan nog beter”
De vorig jaar in gang gezette samenwerking tussen de gemeenten Eijsden en Margraten heeft een
doordachte aanpak. Vooral de projectmatige vorm van de samenwerking op zeven terreinen is een sterk
punt.
Maar de rekenkamercommissie komt ook met aanbevelingen voor verbetering van de samenwerking in
haar rapport ‘Een goede buur of een verre vriend? De samenwerking tussen Eijsden en Margraten in de
startblokken.’ Een van de projecten, de gezamenlijke aanpak van jongerenoverlast, is in feite al mislukt.
Een ander project, de opstelling van een gezamenlijke toerismenota, moet nog van de grond komen.
Voor andere projecten doet de commissie de aanbeveling om de doelstellingen aan te scherpen en
duidelijker termijnen te noemen waarop de resultaten moeten zijn bereikt. Ook waarschuwt de
rekenkamercommissie bij een zesde project, de beschrijving van hoofdprocessen in de gemeentelijke
organisaties, voor onbeheersbaarheid in geld en in tijd. De doelstellingen van het zevende project,
afstemming van de bestemmingsplannen, zijn helder, tijdgebonden en specifiek.
Van drie projecten kunnen de kosten niet worden berekend. Met de andere vier projecten zijn meer dan
3500 arbeidsuren gemoeid en bedragen de kosten voor externe ondersteuning € 76.568 (exclusief BTW)
voor beide gemeenten.
Volgens de rekenkamercommissie is intergemeentelijke samenwerking voor de kleinere gemeenten in
Zuid-Limburg een gegeven. In dat verband mist de rekenkamercommissie een bredere strategische visie
op de betekenis van intergemeentelijke samenwerking voor het veiligstellen van de zelfstandige toekomst
van de gemeente Eijsden en voor de handhaving van een hoog voorzieningenniveau
voor haar inwoners. Deze strategische visie zou moeten uitgaan van het over een periode van tien jaar
gewenste voorzieningenniveau en de mogelijkheden en beperkingen van de gemeente Eijsden om daar
zelf in te voorzien, dan wel door samenwerking zulke voorzieningen beschikbaar te stellen aan de
inwoners van de gemeente Eijsden.
Begin 2008 verschijnt het tweede deel van het onderzoek van de rekenkamercommissie naar de
samenwerking tussen Eijsden en Margraten. Daarin worden de dan bereikte resultaten vergeleken met
de verwachtingen die bij het begin van de samenwerkingsprojecten leefden
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