
© Copyright 2016 Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad. 
Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW, wordt 
uitdrukkelijk voorbehouden. Zaterdag, 27 februari 2016

Vaart achter samenwerkingVaart achter samenwerk
INTEGRATIE � Simpelveld en Voerendaal zetten volgende stap � Nuth toont ook interesse

door onze verslaggevers

SIMPELVELD/VOERENDAAL – De ge-
meenten Voerendaal en Simpel-
veld willen hun samenwerking
zo snel mogelijk verder intensive-
ren. Nuth kijkt belangstellend
toe en heeft deze week met bei-
de gesproken.

Voerendaal en Simpelveld zijn er-
van overtuigd dat ze te klein zijn
om in de toekomst zelfstandig te

kunnen blijven. Ze willen hun sa-
menwerking zoals in ISD Kompas,
de gezamenlijke sociale dienst, aan-
zienlijk uitbreiden door ook andere
diensten samen te voegen. Daarbij
kan gedacht worden aan admini-
stratieve werkzaamheden, ICT en
taken op het gebied van veiligheid.
Dit alles onder de naam ‘functione-
le integratie’.

Nuth maakt eveneens deel uit
van Kompas, maar is ook door
Schinnen en Onderbanken bena-

derd om aan te sluiten bij de nieu-
we fusiegemeente. Nuth zat de afge-
lopen week samen met afvaardigin-
gen van Simpelveld en Voerendaal
om te worden bijgepraat over hun
plannen. „De deur voor Nuth staat
open om aan te sluiten bij Simpel-
veld en Voerendaal”, aldus Ruud
Braun, fractievoorzitter van de
grootste partij in Voerendaal, De-
mocraten Voerendaal. „Dat hebben
we ook laten weten. Maar of het
nu met of zonder Nuth is, wij gaan

in elk geval verder met het verster-
ken van onze samenwerking.”

Burgemeester Richard de Boer
van Simpelveld bevestigt dit. Het
uitgangspunt bij de samenwerking
zijn de vier K’s: kansen (pakken),
kwaliteit (verbeteren), kosten (be-
sparen) en kwetsbaarheid (vermin-
deren). De Boer zegt dat in april
een voorstel naar de gemeenteraad
gaat over hoe de samenwerking ge-
stalte moet krijgen. Hij hoopt dat
Nuth daar ook bij is. „Nuth zal keu-

zes moeten maken. Autonoom blij-
ven is geen optie.”

Burgemeester Désirée Schmal-
schläger van Nuth herhaalt dat
haar gemeente is uitgenodigd door
Schinnen en Onderbanken deel te
nemen aan hun proces van herinde-
ling. De gemeenteraad oriënteert
zich over de wijze van samenwer-
king. Ze wil meerdere opties onder-
zoeken en vindt het nog te vroeg
om uitspraken te doen over de defi-
nitieve samenwerkingsvorm.


