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Samenvatting
Op vrijdag 7 juli jl. stemden Provinciale Staten in met het herindelingsadvies Landgraaf-Heerlen.
Aan dit herindelingsadvies ligt een gezamenlijk onderzoekstraject van de gemeenten Landgraaf
en Heerlen ten grondslag. Het expertteam bestaande uit de heren Jan Mans, Wim Deetman en
Wim Hazeu heeft in zijn onderzoeksrapport ‘Een en een is drie’ vier zorgpunten en elf
aanbevelingen geformuleerd.
De Provincie Limburg heeft aangegeven dat een gezamenlijke investeringsagenda van de twee te
fuseren gemeenten een positieve bijdrage kan leveren met betrekking tot deze zorgpunten en
aanbevelingen van het expertteam.
De politieke situatie in Landgraaf is vanaf 20 januari 2017 veranderd. Het college van
burgemeester en wethouders (B&W) en een meerderheid van de gemeenteraad van Landgraaf
verzetten zich tegen de voorgenomen herindeling van Landgraaf en Heerlen. Nu Provinciale
Staten op 7 juli 2017 met een ruime meerderheid hebben ingestemd met het herindelingsadvies,
is de kans verder toegenomen dat de nieuwe gemeente Landgraaf-Heerlen per 1 januari 2019
een feit zal zijn. Het is in het belang van onze inwoners en het gemeentepersoneel dat we goed
voorbereid zijn op een eventuele herindeling van Landgraaf en Heerlen. De projecten uit de
investeringsagenda kunnen daarbij helpen.
De investeringsagenda van Landgraaf bevat een opsomming van projecten, gerangschikt naar
beleidslijnen, die voor de inwoners van de gemeente Landgraaf van belang zijn, bij de invulling
van een gezamenlijke investeringsagenda met de gemeente Heerlen.
De voorliggende investeringsagenda is dan ook bedoeld als leidraad die de gemeente Landgraaf,
samen met de gemeente Heerlen en de Provincie Limburg, verder kan gaan concretiseren en
invullen. Het voorliggend document is een eerste aanzet daartoe.
Waarom naar de raad?
In opdracht van een meerderheid van de gemeenteraad (GBBL, CDA en PRO) wordt door het
college van B&W uitvoering gegeven aan de motie ‘regie in eigen hand’. In dat kader heeft het
college van B&W tot op heden met het college van B&W van Heerlen en het provinciebestuur
nog geen gesprekken gevoerd over (de invulling van) een gezamenlijke investeringsagenda voor
een nieuwe gemeente Landgraaf-Heerlen. Nu Provinciale Staten op 7 juli 2017 hebben
ingestemd met het herindelingsadvies, is de kans op een herindeling Landgraaf-Heerlen per 1
januari 2019 verder toegenomen. Niet alleen onze inwoners, maar ook onze medewerkers,
verdienen een gemeentebestuur dat op een dergelijk scenario goed en tijdig is voorbereid. Ook
als deze herindeling in de ogen van het gemeentebestuur ongewenst is.

Met dit initiatiefvoorstel beogen de initiatiefnemers politiek draagvlak te organiseren om – naast
de door een meerderheid van de gemeenteraad gewenste strijd tegen de voorgenomen
herindeling – gelijktijdig via een zogenaamd ‘2e spoor’ aan de slag te gaan met de verdere
voorbereiding en concretisering van een gezamenlijke investeringsagenda. Het initiatiefvoorstel
roept het college van B&W daarom op, om naast het 1e spoor van verzet tegen de voorgenomen
herindeling, ook een 2e spoor te volgen, waarin gewerkt wordt aan een goede en tijdige
voorbereiding op een herindeling per 1 januari 2019, voor het geval de strijd in het 1 e spoor
wordt verloren. Wat de initiatiefnemers van dit raadsvoorstel (PvdA, SP, Fractie Haarbosch, VVD
en GroenLinks) betreft is dit een vereiste in het kader van verantwoord besturen.
Communicatie
Communicatie vindt plaats tussen de colleges van Landgraaf, Heerlen en de Provincie Limburg.
Daar waar nodig of gewenst, wordt nadrukkelijk de dialoog met onze inwoners gevoerd over de
verdere invulling en concretisering van projecten of afspraken. De gemeenteraad wordt
betrokken op de momenten dat het college dat wenselijk of noodzakelijk acht, waarbij ten
minste uitgegaan wordt van een terugkoppeling van de stand van zaken per kwartaal.
Kosten, baten, dekking en risico’s
De genoemde bedragen in de investeringsagenda zijn gebaseerd op een inschatting. Op basis van
een nadere uitwerking en concretisering van de diverse projecten moeten de exacte bedragen
worden bepaald. Projecten die om cofinanciering vragen, worden indien noodzakelijk via
separate raadsvoorstellen aan de gemeenteraad voorgelegd.
Het voorstel
De gemeenteraad:
 Nogmaals te laten uitspreken dat een meerderheid van de gemeenteraad (GBBL, CDA en
PRO) van Landgraaf vóór zelfstandigheid van de gemeente Landgraaf is en dat
medewerking aan een gezamenlijke investeringsagenda op geen enkele wijze mag
worden beschouwd als een instemming met de voorgenomen herindeling tussen
Landgraaf en Heerlen.
 Het college verzoeken om, gelijktijdig met het verzet tegen de voorgenomen herindeling
Landgraaf-Heerlen, via een 2e spoor met de gemeente Heerlen en de Provincie Limburg
constructief in gesprek te treden over een verdere concretisering van de voorliggende
investeringsagenda.
Het besluit
De gemeenteraad besluit:
1. Nadrukkelijk uit te spreken dat een meerderheid van de gemeenteraad (GBBL, CDA en
PRO) van Landgraaf vóór zelfstandigheid van de gemeente Landgraaf is en dat
medewerking aan een gezamenlijke investeringsagenda op geen enkele wijze mag
worden beschouwd als een instemming met de voorgenomen herindeling tussen
Landgraaf en Heerlen;
2. De onderliggende investeringsagenda vast te stellen;
3. Het college te verzoeken om, gelijktijdig met het verzet tegen de voorgenomen
herindeling Landgraaf-Heerlen, via een 2e spoor met de gemeente Heerlen en de
Provincie Limburg constructief in gesprek te treden over een verdere concretisering van
de voorliggende investeringsagenda.
4. Het college te verzoeken om, indien noodzakelijk, de invulling van de investeringsagenda
via separate raadsvoorstellen of raadsinformatiebrieven (ten minste eens per kwartaal)
aan de raad voor te leggen.
Bijlagen behorende bij het besluit
- Bijlage: Investeringsagenda Landgraaf-Heerlen: ‘Dé brug naar een betere toekomst’

