
  

 

 

Motie Euregionale Raadsconferentie Sittard-Geleen  
  

De Gemeenteraad van de Gemeente Sittard-Geleen, in vergadering bijeen op 9 en 10 

november 2022 inzake de Programmabegroting 2023,   

  

Constaterende dat:  

- Sittard-Geleen op bestuurlijk niveau intensief contact onderhoudt met Belgische en 

Duitse buurgemeenten en de Euregio’s Maas-Rijn en Rijn-Maas Noord een prominente 

plek innemen in het grensoverschrijdend beleid van de gemeente SittardGeleen.   

- Sittard-Geleen ook vertegenwoordigd is in de burgemeestersnetwerken MAHHL+ en 

Mayors for a Drinkable Meuse.   

- De programmabegroting 2023 spreekt over het stimuleren van initiatieven gericht op 

grensoverschrijdende samenwerking via top-down en bottom-up benaderingen.   

- Sittard-Geleen de directe banden met Belgische en Duitse buurgemeenten wil 

versterken via terugkerende bestuurlijke- en ambtelijke contactmomenten, 1 à 2 maal 

per jaar.   

- De programmabegroting 2023 stelt dat een blik over de grens noodzakelijk is om 

ambities op thema’s zoals arbeidsmarkt, circulariteit en duurzaamheid te kunnen 

realiseren.   

- Sittard-Geleen op andere thema’s, zoals: mobiliteit, veiligheid, toerisme en cultuur 

ook afhankelijk is van goede Euregionale samenwerking.   

  

Overwegende dat:  

- Sittard-Geleen op ambtelijk- en bestuurlijk niveau goed vertegenwoordigd is binnen 

de bestaande grensoverschrijdende netwerken, maar dit op politiek niveau beter kan.   

- De Euregionale ligging van Sittard-Geleen een grote rol speelt in het dagelijks leven 

van onze inwoners.   

- De  gemeenteraad  een  volksvertegenwoordigende  rol  heeft  t.a.v. 

besluitvormingsprocessen.   

- De gemeenteraad via contactmomenten met Belgische en Duitse buurgemeenten 

beter inzicht kan krijgen in de kansen van Euregionale samenwerking en dit de 

besluitvorming op relevante thema’s ten goede komt.   



- Een Euregionale Raadsconferentie een goed middel is om het politieke draagvlak voor 

de samenwerking van de buitenlandse buurgemeenten en hun raadsleden met de 

gemeenteraad van Sittard-Geleen te versterken.    

- Sittard-Geleen doormiddel van deze Raadsconferentie een sterke positie kan innemen 

en lead kan pakken binnen de Euregio.   

  

Roept de gemeenteraad op om:   

1. Een keer gedurende de Raadsperiode van 4 jaar een Euregionale Raadsconferentie te 

organiseren met de raadsleden van de Gemeenten Sittard-Geleen, Dilsen-Stokkem 

(België) en Selfkant (Duitsland).  

  

En hierin de volgende aandachtspunten te betrekken:  

  

• Hierin te kijken of de Nederlandse buur- en partnergemeenten; Beekdaelen en Echt-

Susteren willen aansluiten.   

• Burgemeesters, wethouders/schepen en burgerleden/commissieleden de 

mogelijkheid te geven om ook aan te sluiten bij deze Euregionale Raadsconferentie.   

• De eerste Euregionale Raadsconferentie te organiseren in het jaar 2023 en deze als 

kennismaking met elkaar te laten dienen.  

• Dat de Euregionale Raadsconferentie een bijeenkomst moet zijn met als doel om op 

politiek- en bestuurlijk niveau overeenkomsten en samenwerkingsverbanden te 

versterken t.a.v. gedeelde uitdagingen en ambities.   

• Hiervoor een voorbereidingsgroep in te stellen, genaamd de Voorbereidingsgroep 

Euregionale Raadsconferentie (VER).   

• Dat de Voorbereidingsgroep Euregionale Raadsconferentie bestaat uit de Griffie en 

vier raadsleden, twee leden uit de coalitie en twee leden namens de oppositie.  

• Het Fractievoorzittersoverleg te mandateren om in de (eerstvolgende) vergadering 

een besluit te nemen inzake de voordracht en benoeming van de VER-leden.   

• De Voorbereidingsgroep Euregionale Raadsconferentie het mandaat te geven inzake 

de voorbereiding en organisatie van de Euregionale Raadsconferentie.  

• De termijn voor het lidmaatschap van de Voorbereidingsgroep Euregionale 

Raadsconferentie te laten gelden voor de gehele raadsperiode en de leden de 

mogelijkheid te geven zich te laten herbenoemen.   

• De kosten van de jaarlijkse Euregionale Raadsconferentie te dekken uit het budget van 

de gemeenteraad.  

  

En gaat over tot de orde van de dag   
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