Raadsinformatiebrief
Onderwerp

Regionale bijeenkomst investeringsagenda en proces regiovisie

Bijlagen: 4
Met deze Raadsinformatiebrief geven we inzicht in het proces van de investeringsagenda en
het proces om te komen tot een nieuwe regiovisie en regioprogrammering voor de regio
Noord-Limburg. Hiermee pakken we het proces weer op dat in 2018 tijdelijk is gepauzeerd
vanwege het opstellen van de regionale investeringsagenda voor Noord-Limburg.
De afgelopen maanden heeft een bestuurlijke regiegroep namens de colleges van B&W,
gewerkt aan een regionale investeringsagenda voor de periode tot en met 2023. Een
intensief en constructief proces dat heeft geleid tot een agenda die aangeeft wat de
gezamenlijke ambitie van onze regio is en hoe we die willen realiseren. U heeft daarover op
12 juni een Raadsinformatiebrief ontvangen. We zoeken bij de uitvoering de samenwerking
met burgers, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en andere overheden in de regio
en daarbuiten. Naast provincie en Rijk gaan we ook het overleg aan met
onderwijsinstellingen en overheid bij onze Duitse buren in Noordrijn-Westfalen. Op 14 juni is
de regionale investeringsagenda Noord Limburg aangeboden aan de provincie Limburg. Op
www.gezondsteregio.nl vindt u de investeringsagenda. Ook is deze bijgevoegd (bijlage 4).
Tijdens de regionale raadsbijeenkomst van 1 juli j.l. is de investeringsagenda nog eens kort
toegelicht en is het vervolgproces geschetst. Ook is informatie gegeven over het
vervolgproces van de Regiovisie en het uitvoeringsprogramma.
Vervolg Investeringsagenda en Regio Deals
Met de provincie is afgesproken dat we met het nieuwe college van GS in gesprek gaan over
de wijze waarop we onze gezamenlijke ambities samen kunnen realiseren en ondersteunen.
Ook gaan we samen met de provincie in overleg met het Rijk over de mogelijkheden voor
samenwerking met het oog op een volgende tranche van de Regio Deals. De Regio Noord
Limburg wil samen met de provincie voorbereid zijn op een eventuele (en verwachte) nieuwe
oproep van het Rijk om voorstellen in te dienen voor Regio Deals. Een Regio Deal is een
partnerschap tussen Rijk en Regio (provincie), waarbij het Rijk geld beschikbaar stelt voor
regionale opgaven. Regio Deals richten zich onder meer op verbetering van het woon- leefen vestigingsklimaat en duurzame verandering in voedselproductie.
Voor zowel de investeringsagenda als de Regio Deal geldt, dat het om ambities gaat die als
regionaal of provinciaal kunnen worden aangemerkt. Meer gemeentelijk georiënteerde
ambities hebben hierin geen plaats.
Proces regiovisie en uitvoeringsprogramma
In 2018 zijn we een proces gestart om te komen tot een geactualiseerde Regiovisie. Dit
proces is tijdelijk gepauzeerd vanwege het opstellen van de investeringsagenda. Nu de
investeringsagenda gereed is, pakken we het proces van de regiovisie en
uitvoeringsprogramma weer op.
Stuurgroep
In het kader van de voorbereiding van de regiovisie en uitvoeringsprogramma is een
regionale stuurgroep opgericht. Deze regionale stuurgroep ondersteunt in feite tijdelijk het
Burgemeestersoverleg. De stuurgroep is verantwoordelijk voor de aansturing van het proces
en de voorbereiding van de regiovisie en het uitvoeringsprogramma. In de stuurgroep is
vanuit elk college één bestuurder afgevaardigd. Voor onze gemeente is dat wethouder
Heesakkers.

Terugblik
Voordat we vooruitblikken naar het vervolg is het goed om even stil te staan bij wat er al is
verricht. Dit biedt de basis om verder het gesprek te voeren over de regionale visie en het
daarbij behorende uitvoeringsprogramma.
In 2018 hebben we de resultaten van het feitenonderzoek (bijlage 1) door adviesbureau
BUREON en Roots beleidsadvies met u gedeeld. Naar aanleiding hiervan hebben we met de
aanwezigen het gesprek gevoerd over het uitgevoerde onderzoek. De opbrengst is
vastgelegd in de wrap up (bijlage 2) van de bijeenkomst.
Verder was er bij het opstellen van de investeringsagenda behoefte aan een kader waarmee
de icoonprojecten geselecteerd konden worden. Hiervoor is met behulp van adviesbureau
Berenschot een SWOT Analyse (bijlage 3) uitgevoerd. Deze rapportages samen geven een
aanvullend beeld voor een nieuwe visie en het daarmee samenhangende
uitivoeringprogramma. We zorgen er zo voor dat deze informatie tijdig beschikbaar wordt
gesteld, zodat u zich voldoende kan voorbereiden en iedereen hetzelfde vertrekpunt heeft.
Vooruitblik
In de tweede helft van 2019 pakken we, samen met u, het vervolgtraject van de regiovisie en
het uitvoeringsprogramma op. Het opgestelde processchema geeft inzicht in de
vervolgstappen. Hiervoor organiseren we twee regionale raadsbijeenkomsten (1) medio
september en (2) eind oktober / begin november. In overleg met de griffiers wordt naar een
geschikt moment gezocht voor deze bijeenkomsten.
Ons college bekijkt in de periode augustus/ september welke regionale ambities ambities en
opgaven uit de investeringsagenda voor onze gemeente het meest aansprekend zijn. Ook
bekijken we welke Beeselse ambities aanhaken bij de investeringsagenda, de Regio Deal en
de nog op te stellen Regiovisie. We koppelen het resultaat hiervan met u terug.

N.B. besluitvorming in het college is in december voorzien. Vanwege de interne procedures betekent dat
besluitvorming in de gemeenteraden begin 2020 plaatsvindt.

1) Bijeenkomst medio september
Het doel van de eerste bijeenkomst is dat de aanwezigen met elkaar en met experts in
gesprek gaan over de regionale opgaven en ambities. Als basis hiervoor worden
beschikbaar gesteld de dataset van de regio (bijlagen 1-3) en een koersdocument 2.0 (volgt
in augustus) dat als referentie heeft gediend voor de investeringsagenda. We zijn benieuwd

naar de wensen en behoeften voor een nieuw regioprogramma vanuit uw gemeente. Ook
hier gaat het om impactvolle, gemeentegrensoverschrijdende opgaven en ambities.
Daarvoor zullen we een werkvorm kiezen waarbij u in de gelegenheid bent om met elkaar
het gesprek te voeren over de regionale visie. Er wordt naar aanleiding van de bijeenkomst
een document opgesteld waarin de door u gegeven input is opgenomen.
Met de ontvangen input en de andere documenten stellen we een concept visie en
uitvoeringsprogramma op. Over beide documenten gaan we vervolgens in gesprek met u
tijdens de tweede bijeenkomst in oktober. Het is aan de gemeenten vrij om in te vullen hoe
deze vooraf wordt besproken binnen de eigen gemeenteraad.
2) Bijeenkomst medio november
Tijdens deze tweede bijeenkomst wordt elke raad de gelegenheid geboden te reageren op
de concept regiovisie en uitvoeringsprogramma. Naar aanleiding van de reacties vindt een
discussie plaats.
Er wordt naar aanleiding van de bijeenkomst een document opgesteld waarin de door de
gemeenteraden gegeven input is opgenomen. Op basis van de input wordt de concept
regiovisie en uitvoeringsprogramma verder uitgewerkt in een definitieve versie.
Verwacht wordt dat we de definitieve regionale visie en uitvoeringsprogramma in december
gereed is en vervolgens begin 2020 ter besluitvorming kan worden aangeboden aan uw
gemeenteraad.

