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gemeenten Zuid -Limburg 
 

Centrumsteden  Inwoners 
 
•  Heerlen   88.943 
•  Maastricht  121.010 
•  Sittard-Geleen  94.533 

Overige Zuid-Limburgse gemeenten 

•  Beek   16.442 
•  Brunssum  29.180 
•  Eijsden-Margraten 24.979 
•  Gulpen-Wittem  14.484 
•  Kerkrade  47.226 
•  Landgraaf  38.073 
•  Meerssen  19.405 
•  Nuth   15.651 
•  Onderbanken  7.978 
•  Schinnen  13.170 
•  Simpelveld  10.912 
•  Stein   25.573 
•  Vaals   9.732 
•  Valkenburg  16.953 
•  Voerendaal  12.688    

 



 
 

    Tal van      
  sa      samenwerkingsvormen en 

inititai in ZL:  -initiatieven bijv.  
 

    -Strategie/Kompas ZL; RUD 
veiligheids  -Regiobranding, MCH2018, 
    -Veiligheidsregio;GGD, 
    -Belastinginning; 3 D’s 
     

 

   
       

 
 
 



 
 
Sittard-Geleen, Maastricht, Heerlen 
en Provincie Limburg bouwen aan 
SSC-ZL voor bedrijfsvoeringstaken 
 
 

 
 
 
•  Juli 2011: Bestuurlijke opdracht:maak een businesscase SSC-

ZL 

•  September 2011 visie vastgesteld: “Samenwerking in breder 
perspectief “/+ start onderzoek quick wins 

•  Februari 2012: Start haalbaarheidsonderzoek 

•  November 2012: bestuursplan vastgesteld : 
 SSC zeer kansrijk; doorgaan! 



Waar staan we? 
 •  Nu ‘starten’ met bedrijfsplannen fase I: Inkoop, HRM, ICT en 

Financiën  

•  Nu: Quick wins realiseren mobiliteitsbureau/traineeproject/
interne arbeidsmarkt/gezamenlijk aanbesteden Arbo etc. 

•  Januari 2013: go/no/go fase I bedrijfsplannen 

•  April 2013 Go/No Go (implementatieplannen) fase I 

•  Januari 2014 start uitvoering SSC Inkoop,HRM,ICT en FIN 

•  In 2013 start fase 2 : verder onderzoek samengaan overige 
bedrijfsvoeringsproducten: Facilitaire zaken, Juridische zaken, 
DIV, communicatie en Onderzoek en Statistiek 

•  Start uitvoering fase 2: 2015 etc. 

 



 

 
 
De planning  

 
 

 
                    okt 2012                  jan 2013       april 2013             jan 2014        2015                      2016 

 

 
Bestuursplan        Bedrijfsplan   Implementatieplan    Start          Uitrol fase 1  Uitrol fase 2

                                 fase 1  regiogem+RUD etc  regiogem+ 

       Start fase 2  Start fase 3                          

AKKOORD Go/no go Go/no go 



De fasering 
•  Stapsgewijs: nu starten Bedrijfsplannen voor vier 

disciplines 

•  Inkoop 

•  HRM 

•  ICT 

•  Financiën 

•  Reden: meeste besparing, kwaliteits-verbetering, 
kwetsbaarheidreductie of randvoorwaardelijk   

•  Overige disciplines: Facilitaire zaken, Onderzoek/
statistiek, Juridische zaken, DIV, Communicatie: 
vervolg onderzoek 2013 



 

 
 
 
En de overige gemeenten? 

•  Groeiproces  
–  We starten met de 4  
–  Later andere gemeenten Zuid-Limburg, RUD, 

Veiligheidsregio, etc.  
–  Wel nu “meenemen”/informeren bij  proces 

•  Uitgangspunten 
–  eigenaarsrol en collectief opdrachtgeverschap blijft 

bij 3 centrumgemeenten en Provincie; 
–  aansturing blijft compact: niet allemaal meebeslissen  
–  SSC- standaarden gelden voor iedereen;  
–  Latere toetredingen kostenneutraal; 
–  Langdurige commitments  
 



Dilemma’s 
  

I 
 
•  besparingen kwaliteitsverbetering 

•  provincie & centrumgemeenten provincie & alle 
regiogemeenten/alle gemeenten in Limburg 

•  bedrijfsvoering provincie bedrijfsvoering gemeenten 
 
•  organisatiecultuur provincie organisatiecultuur 

gemeenten 
 (of: 4 verschillende culturen?) 

 
•  verschillende stadia van organisatieontwikkeling c.q. 

taakvolwassenheid  schoon door de poort 
 
 

 



Nog meer dilemma’s  
  

I 
 
 

•  snelheid  zorgvuldigheid 
 

•  autonome besparingspotentieel extra besparings- 
potentieel via SSC 

 
 

 



Oplossingen 
  

I 
 
 

Flexibele (dakpan)planning/parallelle trajecten 
 
Meerdere systemen naast elkaar 
 
Maatwerk voor 3 gemeenten; provincie niet of 
later 
 
 
Consequentie: besparingen later en lager 

 



 

 Zuid-Limburg. 
 Je zal er maar (samen)werken 


