
 
 
 
 
 
 
 

 
‘Samenwerking van vitaal belang voor Valkenburg’ 
 
De rekenkamercommissie Zuid-Limburg heeft voor de gemeenteraad van Valkenburg aan de 

Geul onderzoek gedaan naar samenwerking. Heuvellandgemeenten zijn relatief klein voor de 

toenemende uitdagingen. Ze zijn gebaat bij fusie of samenwerking. 

 

Er wordt door de gemeente Valkenburg op veel gebieden samengewerkt met andere gemeenten. Een 

inventarisatie door de rekenkamercommissie leverde 46 klein- of grootschalige samenwerkingsverbanden op.  

Er zijn veel projecten op specifieke deelterreinen die operationeel zijn waarbij wordt samengewerkt. Het betreft  

echter vaak verschillende partners. 

 

Na het opheffen van het Gewest Maastricht en Mergelland in 2006 zijn  een aantal pogingen gedaan om tot een 

structurele samenwerking met andere gemeenten te komen zoals het Elsloo-overleg en het Watertorenoverleg. 

Die pogingen zijn vaak met veel vertrouwen aangekondigd via de pers. Soms ook met de bedoeling om indruk te 

maken op de provincie en andere gemeenten. Vroeg of laat is steeds de stekker uit de aangekondigde 

samenwerkingsprojecten getrokken. Het verst kwam Valkenburg nog bij de samenwerking met Nuth op het 

gebied van personeel en organisatie. Ook dit project is echter beëindigd toen dit voor Nuth te zeer een voorbode 

van bestuurlijke integratie bleek. De rekenkamercommissie stelt vast dat er vaak onvoldoende bestuurlijke 

dekking was voor de initiatieven. 

 

De gemeenteraden van Valkenburg aan de Geul, Gulpen-Wittem en Vaals hebben in juni 2009 besloten tot 

nauwe samenwerking. De drie gemeenten hebben veel gemeen en zijn elkaars logische partners. Ook staan nu 

de gemeenteraden mee aan de basis van de samenwerking. De komende maanden werken de gemeenten aan 

het opstellen van een strategische Heuvellandagenda. Begin 2010 zullen uitgewerkte voorstellen op 

verschillende beleidsterreinen worden voorgelegd aan de gemeenteraden. Vanaf 1 september 2009 zullen de 

drie gemeenten al gebruik gaan maken van elkaars beleidsmedewerkers. 

 

Ondernemingsraden en medewerkers, zeker in Valkenburg, zien meer in een fusie. Daarvoor is echter op dit 

moment geen bestuurlijk draagvlak. De samenwerking wordt door de medewerkers gezien als een tussenstap 

voor de komende jaren. Zij wijzen ook op de risico’s van het werken voor drie gemeentebesturen met hun eigen 

visie en ambitie.   

 

De commissie noemt in haar rapport een aantal kritische punten. Zo is er bijvoorbeeld geen calculatie van de 

veronderstelde efficiëntie voordelen. Er zijn ook geen duidelijke afspraken gemaakt over evaluatiemomenten en 

de verdere besluitvorming door de gezamenlijke vergaderingen van de raden. 

 

De commissie adviseert de gemeente om het draagvlak voor de samenwerking met Gulpen-Wittem en Vaals bij 

de ambtenaren en ook bij de burgers te bevorderen. De gemeentebesturen moeten ervoor zorgen dat de 

efficiencyvoordelen niet teniet gedaan worden door afstemmingsperikelen. Bij het uitwerken van de 

deelplannen moeten de doelstellingen duidelijk en transparant worden omschreven. Voor het slagen van de 

samenwerking is het noodzakelijk dat de gemeentebesturen bereid zijn over hun eigen grenzen heen te kijken, 

te geven en te nemen, zo concludeert de rekenkamercommissie in het vandaag aangeboden onderzoeksrapport.  

 

De rekenkamercommissie heeft ook de samenwerking bij de Gebiedsontwikkeling Maastricht  - Meerssen - 

Valkenburg onder de loep genomen. Aan dit project gaan ook Gulpen-Wittem en Vaals en mogelijk andere 

Heuvellandgemeenten deelnemen. Het is een thema dat gemeenten bindt. Bovendien draagt de provincie bij in 

de proces- en ontwikkelkosten. De projectopzet van deze samenwerking heeft een positieve indruk gemaakt op 

de commissie. 
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Het rapport van het onderzoek ‘Drie parels aan één ketting. Intergemeentelijke samenwerking door de 

gemeente Valkenburg aan de Geul’  is te vinden op www.rekenkamercie-zl.nl 

 
 
 
 
 

 

Inlichtingen bij Peter Thuis, voorzitter 

rekenkamercommissie 

Telefoon   :  06 52 23 47 48 

 

Rekenkamercommissie Valkenburg 

Postbus 998, 

6300 AZ Valkenburg aan de Geul 

Tel.: 06 -  21 53 37  83 

E: info@rekenkamercie-zl.nl 
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