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1. Thema samenwerking
De gemeenten hebben gesteld dat het belangrijk is dat ze gezamenlijk een
aantrekkelijke samenwerkings- en gesprekspartner zijn voor andere overheden
en organisaties en dat ze samen de slagkracht hebben om mee te sturen aan de
ontwikkeling van de economie en het woon- en leefklimaat. Zij hebben
opgeroepen tot:
- één gezamenlijke toekomstvisie om zo één gezicht naar buiten te tonen;
- één beleidsagenda voor wonen, werken, recreatie, onderwijs, welzijn, sport
en onderwijs;
- één uitvoeringsagenda zodat hun werkzaamheden op elkaar zijn afgestemd;
- maximale ambtelijke en bestuurlijke samenwerking om de slagkracht te
vergroten en kwetsbaarheden weg te nemen.
Sint Anthonis
Volgens het coalitieprogramma van de gemeente Sint Anthonis is in de komende
coalitieperiode herindeling niet aan de orde. Voor de uitvoering van alle huidige
en toekomstige taken is de gemeente in de nabije toekomst kwetsbaar. De
toekomst ligt dan ook volgens het programma in het Land van Cuijk. De weg hier
naartoe kan worden bewandeld via volledige ambtelijke samenwerking met
Boxmeer, op gelijkwaardige basis (gemeenschappelijke regeling). Boxmeer als
centrumgemeente is niet aan de orde. Het standpunt over intergemeentelijke
samenwerking zoals geformuleerd in de werkbijeenkomst van raad en college
van 4 februari 2014 blijft van kracht.
Boxmeer
Het coalitieprogramma van de gemeente Boxmeer stelt dat het project
Veerkrachtig Bestuur van Brabant op het verbeteren van de bestuurlijke kracht
van de gemeenten in Brabant is gericht. Boxmeer participeert actief in diverse
samenwerkingsverbanden, zelfs grensoverschrijdend. Samenwerking is een
middel om de uitvoering van omvangrijke en gecompliceerde werkzaamheden te
kunnen realiseren of om positie te verwerven in de regio. Die samenwerking is
doelgericht en kan met andere overheden/gemeenten of met ondernemers,
bedrijven en het onderwijs. Het Graafs Manifest is hierin een leidraad. De
strategische visies van Boxmeer, het Land van Cuijk en Agrifood Capital zijn
belangrijke denklijnen waarlangs Boxmeer en de regio zich moeten ontwikkelen
in nauwe samenwerking met eerder genoemde partijen. Het Graafs Manifest en
de uitvoeringsagenda worden hierbij betrokken en waar nodig bijgesteld.
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Cuijk
Het coalitieprogramma van de gemeente Cuijk geeft aan samenwerking
noodzakelijk te vinden. Uitgangspunt voor de gemeente is dat de ambtelijke
samenwerking CGM eerst goed verankerd moet zijn alvorens vervolgstappen
worden ondernomen. Inwoners worden betrokken bij het denken over de
toekomst van de gemeente als het gaat om verdere samenwerking met andere
gemeenten of gemeentelijke herindeling. De vorm van samenwerking moet juist
die schaal hebben waardoor de klant echt koning is.
Grave
Er wordt door gegaan op de ingeslagen weg van samenwerking in het Land van
Cuijk volgens het Graafs Manifest. Op 1 januari 2014 is het eerste resultaat van
samenwerking operationeel geworden, de ambtelijke samenwerking van de
gemeenten Cuijk, Grave en Mill-Sint Hubert (CGM) is per die datum van kracht.
Hiermee wordt de kwetsbaarheid van de ambtelijke organisaties verminderd en
moet de kwaliteit van dienstverlening toenemen.
De uitvoeringsagenda van de Strategische Visie wordt in deze bestuursperiode
verder geconcretiseerd.
Mill en Sint Hubert
De samenwerking en uitvoering van beleid binnen CGM moet goed op de rails
staan voordat vervolgstappen worden gezet. Op termijn (2018) wil men toe naar
één ambtelijke organisatie voor het Land van Cuijk met daarbij, op basis van
gelijkwaardigheid, een bestuurlijke samenwerking. Hierbij zijn bestaande visies
en uitwerkingsplannen binnen de regionale samenwerkingsverbanden leidend.
Het belang van inwoners en ondernemers van de gemeente Mill en Sint Hubert
staat bij regionale samenwerking voor ons centraal.
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2. Thema versterken keten van agro & food
De gemeenten in het Land van Cuijk hebben afgesproken in te willen zetten op
het versterken van duurzame landbouw. Dit door een dialoog tussen landbouw,
bewoners en milieugroepen te organiseren en te werken aan verbetering van het
samengaan van landbouw, wonen, leven en recreëren in het gebied. Gezamenlijk
wordt het initiatief genomen om met verschillende partijen: overheid,
ondernemers, onderwijs en organisaties, te werken aan innovatie en verdere
verduurzaming van de agro-keten. Het Land van Cuijk verdient ‘state of the art’
toepassing van technieken en werkwijzen. Daarnaast gaat het Land van Cuijk
met andere overheden en bedrijfsleven in gesprek over versterking van de
agribusinessketen en de faciliteiten die daarbij vanuit de overheden kunnen
worden geboden.
Sint Anthonis
In het coalitieprogramma van de gemeente Sint Anthonis staat dat ze
voorbeelden van innovatieve duurzame landbouw binnen de gemeente wil laten
zien, daarom wordt een proeftuin opgestart binnen de AgrifoodCapital. De
proeftuin is niet alleen gericht op technologische innovatie maar ook op
gezinsbedrijven en regionale samenwerking. Gedacht kan worden aan ‘branding
van producten’, het sluiten van kringlopen van grondstoffen (circulaire economie)
en verbeteren van bodemvruchtbaarheid.
Daarnaast stelt het programma dat liberalisering van de pacht noodzakelijk is om
de kosten voor de transitie van de landbouw mogelijk te maken. Belangrijke
randvoorwaarde is dat de bedrijfszekerheid van het familiebedrijf wordt
gewaarborgd. (Erf)pachtgronden welke voor bepaalde tijd zijn uitgegeven,
worden na afloop van de pachttermijn wederom in (erf)pacht voor bepaalde tijd
uitgegeven. Tegen een erfpachtcanon welke gelijk is aan de pachtprijs voor
reguliere pacht. Verkoop van pachtgronden is niet aan de orde, tenzij de raad
daartoe besluit.
Toewerken naar een duurzame agrarische sector in 2020 conform het provinciale
beleid en het ‘Verbond van Den Bosch’ is geen eenvoudige opgave maar de
komende vier jaar zijn daarin van essentieel belang. Sociaal-maatschappelijke,
economische en milieuvraagstukken komen in dit dossier samen, waarin de
gemeente een belangrijke rol vervult. Het transitiebeleid bestaat uit 4
onderdelen: actief betrekken, mogelijk maken, ont- en aanmoedigen en
voorbeeld stellen. Daarnaast zet het programma in op het aanwijzen van de
urgentiegebieden, samen met een zone daaromheen waarin overlast ervaren
wordt (de impactgebieden) en het faciliteren van de dialoog.
Boxmeer
Volgens het coalitieprogramma van de gemeente Boxmeer is de agrarische
sector niet alleen historisch gezien een belangrijke economische pijler, maar zal
dat ook in de toekomst zo zijn. Agrofood Capital is het samenwerkingsverband
tussen overheid, ondernemers en kennisinstellingen dat innovaties binnen deze
sector stimuleert en ondersteunt. Dit, in combinatie met de gerenommeerde
bedrijven die gevestigd zijn, geeft Boxmeer en deze regio veel potentie op
economisch gebied maar ook als proeftuin voor innovaties en uiteindelijk de
maakindustrie. Duurzaamheid richt zich op een toenemend gebruik van
alternatieve energiebronnen waardoor het milieu wordt gespaard. De gemeente
heeft hierin vooral een voorbeeldfunctie en zal initiatieven waar mogelijk
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stimuleren. De agrarische sector moet blijven werken aan een duurzame
veehouderij, waarin aspecten als welzijn, milieu en maatschappelijk draagvlak
belangrijke items zijn.
Cuijk
Volgens het coalitieprogramma van de gemeente Cuijk dient een brede
ontwikkeling van het platteland mogelijk te worden gemaakt onder de
voorwaarde dat er geen extra belemmeringen ontstaan voor bestaande
agrarische bedrijven. Het huidige beleid rond de vrijkomende agrarische
bedrijven (de zogenaamde VAB´s) biedt onvoldoende mogelijkheden om
overtollige bedrijfsgebouwen te saneren. Het bestaande beleid zal worden
geactualiseerd, waarbij de mogelijkheden van ‘rood-voor-rood’, maar ook kansen
voor kleinschaligheid kunnen leiden tot kwaliteitsverbetering.
Veel agrariërs hebben al grote stappen gezet naar een verdere verduurzaming.
De 'Brabantse zorgvuldigheidsscore veehouderij' (BZV) geeft voldoende
waarborg voor een duurzame agrarische omslag en laat de gemeente de ruimte
om daar verdere keuzes in te maken. Energiecoöperaties worden gestimuleerd
en gefaciliteerd: zij dragen volgens het college bij aan een verdere
verduurzaming van de maatschappij en besparing.
Grave
Door de 19 samenwerkende gemeenten in Noordoost-Brabant en door de
provincie zijn impulsen gegeven op het gebied van regionale afstemming voor de
ruimtelijke inbedding van de verschillende technologieën, zoals Agrofood,
Machines en Systemen, Logistiek, Zorg en Pharma, Recreatie en Toerisme. Grave
geeft invulling aan de sectoren zorg (Grave een Bastion van Zorg), Recreatie en
Toerisme.
Mill en Sint Hubert
Mill en Sint Hubert stimuleert onderzoek en innovaties op het gebied van de
agrarische sector en aanverwante industrie (Agrifood Capital).

4

3. Thema groei van recreatie en toerisme
De gemeenten in het Land van Cuijk hebben afgesproken de recreatieve
aantrekkelijkheid van het Land van Cuijk te versterken via het inzetten op de
bekendheid van het gebied en van versterking van de waterrecreatie langs de
Maas en op en rond de Kraaijenbergse Plassen. Initiatiefnemers en ondernemers
die daarin willen investeren zijn partners die binnen de mogelijkheden die de
overheden hebben worden gefaciliteerd. Afgesproken is vervolgstappen te maken
door de identiteit van het Land van Cuijk als recreatieve regio scherp neer te
zetten in onder meer een heldere slogan.
Sint Anthonis
Het coalitieprogramma van de gemeente Sint Anthonis stelt dat de gemeente
verder gaat met de ‘Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk’.
Rust, ruimte en kleinschaligheid is het motto van haar toeristisch beleid. Nieuwe
initiatieven hiertoe worden ruimhartig opgepakt. Dit kan bestaan uit de
nevenactiviteit van een agrariër maar ook burgers met initiatieven zijn van harte
welkom. Ommetjes rondom de dorpen worden verder uitgebreid. De inzet is om
als gemeente aantrekkelijker te worden voor recreanten.
Boxmeer
Het coalitieprogramma van de gemeente Boxmeer geeft aan dat recreatie en
toerisme beleidsmatig en inhoudelijk als belangrijke dragers van de economie en
werkgelegenheid worden benaderd.
Cuijk
Het coalitieprogramma van de gemeente Cuijk stelt dat recreatie en toerisme
belangrijke dragers van de lokale economie zijn. De gemeente wil deze sector
stimuleren en ziet hier een aanjaagfunctie voor de gemeente weggelegd.
Spoedige realisatie van Plan Dommelsvoort, een toeristisch aantrekkelijk
centrum, een uitgebreid fietspadenplan en waar mogelijk faciliteren van
openbare voorzieningen zijn voor deze sector de actiepunten. Toeristischrecreatieve ontwikkelingen moeten volgens het programma meer integraal en
samenhangend worden bekeken. Door de ontwikkeling van Dommelsvoort krijgt
Cuijk een unieke kans om zich in recreatief opzicht op de kaart te zetten. Buiten
Dommelsvoort (Linden, Beers) gaat de gemeente terughoudend om met nieuwe,
grootschalige initiatieven.
Grave
Grave geeft invulling aan de sectoren zorg (Grave een Bastion van Zorg),
Recreatie en Toerisme.
Mill en Sint Hubert
Het coalitieprogramma geeft aan recreatie en toerisme als een economische
drager te zien in de gemeente Mill en Sint Hubert en de regio Land van Cuijk. Mill
en Sint Hubert wil zich, binnen de financiële kaders, inzetten als verbinder tussen
lokale initiatieven en regionale ontwikkelingen. Middelen die via
toeristenbelasting binnenkomen, worden daarvoor volledig ingezet.
Samenwerking met het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk en
ondernemers is hierbij uitgangspunt. De ondernemers in de recreatieve en
toeristische sector hebben een eigen verantwoordelijkheid in zowel financieel als
uitvoerend opzicht.
5

4. Thema versterken van de vestigingsfactoren
De gemeenten in het Land van Cuijk hebben afgesproken om het leef- en
vestigingsklimaat verder te versterken door:
- in te spelen op de trends en ontwikkelingen binnen het MKB en meer specifiek
de detailhandel;
- vergroten van de ruimte voor vestiging tegen aantrekkelijke voorwaarden;
- gerichte acquisitie van bedrijven in binnen- en buitenland;
- optimalisatie van de verkeersinfrastructuur en de ICT-infrastructuur
(glasvezel);
- diversiteit aan woningen blijven bouwen die toegankelijk zijn voor mensen
van binnen en buiten de regio en met verschillende woonwensen: de
woonvisie wordt opgesteld;
- optimalisatie van de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt door het
bevorderen van toename van stageplaatsen;
- ondersteuning van toename en diversiteit aan recreatieve en culturele
voorzieningen.
Sint Anthonis
Het economisch belang van het midden- en kleinbedrijf en de vrijetijdseconomie
wordt volgens het coalitieprogramma van de gemeente Sint Anthonis steeds
belangrijker. De gemeente stimuleert deze ontwikkelingen door initiatieven van
ondernemers serieus en binnen afgesproken tijd op te pakken of hiervoor de
noodzakelijke vergunningen af te geven.
Hierbij wordt het ‘Ja mits’ principe gehanteerd en er zal bewust aan het
verbeteren van het ondernemersklimaat worden gewerkt door een
ondernemersloket in te richten. Uitgangspunt is om de bedrijventerreinen
Peelkant-Oost en Stevensbeek te realiseren. Bedrijventerrein Molenveld zal
worden uitgebreid. Het beleid ten aanzien van Vrijkomende Agrarische
Bebouwing (VAB) zal ruimhartig worden toegepast voor startende ondernemers.
In het coalitieprogramma wordt gestreefd naar een kwalitatief goed aanbod van
voor- en vroegschoolse educatie en een doorgaande lijn naar primair en
voortgezet onderwijs. Krimp is een belangrijk aandachtspunt. Dorpsraden,
verenigingen, coöperaties en schoolbesturen zijn een belangrijke
gesprekspartner in deze. Ook treedt de gemeente in overleg met de scholen over
leegstand van lokalen en het verkennen van mogelijkheden om die te benutten
voor maatschappelijke doeleinden of startende ondernemers. De ingezette lijn
betreffende privatisering van sportvoorzieningen zal door het college voortvarend
worden doorgezet. Binnen het beschikbare budget zal gezocht worden naar een
subsidie voor evenementen met een regionale uitstraling of een bijzondere
betekenis voor de gemeente.
Boxmeer
Volgens het coalitieprogramma van de gemeente Boxmeer is in deze gemeente
voldoende industriegrond beschikbaar. Boxmeer zet in op een planmatige en
professionele acquisitie. Overheid, ondernemers en onderwijs zorgen voor
voldoende (vakgerichte) stageplaatsen. Daar waar mogelijk wordt het
stagebureau actief betrokken. Daarnaast staan het stimuleren van innovatieve
bedrijvigheid en samenwerking tussen ondernemers ondersteunen centraal. Het
koopcentrum van Boxmeer is gastvrij, prettig en sfeervol. Daarom blijft Boxmeer
investeren en voorwaarden vervullen zodat de centrumfunctie wordt versterkt.
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Het coalitieprogramma stelt dat voldoende en passende huisvesting voor jong en
oud een randvoorwaarde is om de leefbaarheid en evenwichtige demografische
opbouw in de kernen te behouden. Voor de realisatie van de woningbouw wordt
in eerste instantie een beroep op de woningcorporaties en hun primaire
verantwoordelijkheid voor betaalbare huurwoningen gedaan, in tweede instantie
op projectontwikkelaars. Als dat niet tot gewenste resultaten leidt, wordt
overwogen of de gemeente zelf initiatieven kan nemen. De ontwikkeling van
specifieke woningen voor mensen met een beperking zoals nultreden- en/of
leeftijdsbestendige woningen wordt gestimuleerd. Ter bevordering van
doorstroming wordt een tijdelijke korting op de grondprijs overwogen. Projecten
voor starters op de woningmarkt blijft de gemeente stimuleren.
De gemeente Boxmeer wil de digitale bereikbaarheid voor burgers en bedrijven
verbeteren. Meer gebruik van ICT middelen voor de dienstverlening, de
communicatie en informatievoorziening. Inzet is breedband voor de gehele
gemeente Boxmeer, ook in het buitengebied. Maximale inzet voor de onderlinge
bereikbaarheid van de kernen en de voorzieningen en een actieve lobby voor
capaciteitsuitbreiding en elektrificatie van de Maaslijn (de spoorlijn RoermondNijmegen). Door het versterken en verbreden van het onderwijs zorgen we voor
een breed aanbod aan gekwalificeerde mensen. Een dependance voor het hoger
onderwijs zal hierbij worden nagestreefd.
Cuijk
In het coalitieprogramma van de gemeente Cuijk staat het streven naar
handhaving en uitbreiding van de lokale werkgelegenheid. Dit door voorrang te
geven aan beleidsvoornemens die de werkgelegenheid bevorderen, regelmatig
overleg tussen bedrijfsleven en gemeente, waar mogelijk inschakeling lokale
ondernemers bij gemeentelijke opdrachten, revitalisering oudere
bedrijfsterreinen en actief promoten van Cuijk als vestigingsplaats voor
bedrijven.
De aanleg van breedband biedt vele kansen voor de mogelijkheden van zorg op
maat en de bedrijvigheid. De ambitie is om een gemeentedekkend glasvezel/
breedband netwerk te realiseren. Een goede businesscase moet de
mogelijkheden en risico’s in beeld brengen en helpen de noodzakelijke keuzes te
maken.
Het ontwikkelen van een nieuwe visie met uitvoeringsplan die het centrum tot
een aantrekkelijk verblijfs- en winkelgebied maakt, is een speerpunt. Er is
aandacht voor een versterking van de woonfunctie van het centrum, en voor
versterking als verblijfsgebied. Het centrum dient een meer groene uitstraling te
krijgen door de aanplant van meer groene elementen zoals bomen, heggen en
dergelijke, en de realisatie van een stadsparkachtige omgeving. De Provincie
gaat de komende jaren de randweg in Haps realiseren. De gemeente zet hierbij
in op een zo goed mogelijke landschappelijke inpassing en behartiging van de
individuele belangen van haar inwoners en agrarische ondernemers. Zij wil een
carpoolplaats realiseren nabij de randweg en de A73. Hiervoor vraagt zij
middelen uit de landelijke subsidieregeling ‘beter benutten’. Met inbreng van de
iDOP-gelden en aanvullende fondsen worden de doorgaande provinciale weg,
met een overwegende verkeersfunctie, en een gedeelte van de Beerseweg,
heringericht tot een verblijfsgebied. In de komende collegeperiode zal gezocht
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worden naar maatregelen ter beperking van doorgaand verkeer van en naar het
industrieterrein, door Katwijk.
Voor de uitvoering van verkeersprojecten is het door de raad vastgestelde
VerkeersVeiligheidsPlan leidend. Ingezet wordt op het realiseren van een snelle
fietsverbinding van Cuijk naar Nijmegen, via het tracé van de spoorbrug in
Katwijk. Gelijktijdig zal er aandacht zijn voor het behoud van de veerpont. De
gemeente stimuleert vormen van openbaar vervoer en ondersteunt pilots, die
het mogelijk maken om in de kleine kernen en wijken de mobiliteit te verbeteren.
Het is volgens het coalitieprogramma belangrijk dat er woningen worden
gebouwd waar daadwerkelijk vraag naar is, passend binnen het regionaal
woningbouwprogramma. Betaalbaar, duurzaam en levensloopbestendig zijn
daarbij sleutelbegrippen, in de vrije maar vooral ook in de sociale sector. Nieuwe
woonvormen, waarvan de exploitatie langdurig duurzaam is en die een
meerwaarde opleveren voor het dorp door de gekozen architectuur,
natuurontwikkeling, kleinschalige bedrijfjes, etc. worden toegelaten. Ten einde te
waarborgen dat ook in Cuijk en de regio voldoende investeringen plaatsvinden,
in met name de sociale woningbouw, staat de gemeente Cuijk open voor de
komst van meer toegelaten instellingen of derden die inspanningen verrichten op
het terrein van de sociale woningbouw. Met deze partners zullen jaarlijks
(prestatie)afspraken worden gemaakt over de actuele stand van de sociale
woningbouw.
In het coalitieprogramma wordt uitdrukkelijk gekozen om de lopende ruimtelijke
trajecten te continueren en af te ronden. Ter ondersteuning van het afronden
van projecten zal nadrukkelijk promotie gemaakt worden voor het aantrekkelijke
woon-, leef- en werkklimaat in onze gemeente. Goede promotie en informatie
over Cuijk heeft tevens een aantrekkende werking op nieuwe bedrijven.
Grave
Op economisch gebied zal in deze bestuursperiode een sterke verbetering van
het ondernemers klimaat worden bewerkstelligd.
Goede randvoorwaarden en proactieve benadering van bedrijven moeten het
aantrekkelijk maken om zich in de gemeente Grave te vestigen en op deze
manier een positieve bijdrage te leveren aan de plaatselijke werkgelegenheid.
Daarnaast dienen de regeldruk en doorlooptijden van vergunningen tot een
minimum te worden beperkt.
Mill en Sint Hubert
Er is zorg voor aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden passend bij de gemeente
Mill en Sint Hubert binnen zowel de gemeente als de regio Land van Cuijk.
Hierbij wordt het lokale bedrijfsleven ondersteund met een
bedrijfscontactfunctionaris en wordt het opzetten van centrummanagement
gefaciliteerd. Dit is een samenwerkingsverband van publieke en private partijen
die op basis van gelijkwaardigheid en gezamenlijke inzet van middelen de
aantrekkingskracht en het economisch functioneren van het centrum versterken.
Het vestigingsklimaat wordt voorts gestimuleerd door de regelgeving te
vereenvoudigen en/of te beperken.
Er is ook oog voor de balans tussen vraag en aanbod van personeel binnen de
regio waarbij de gemeente een rol ziet om te ‘binden en verbinden’. Hiervoor
moet een goede samenwerking tot stand komt tussen Onderwijs, Ondernemers
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en Overheid binnen de regio Land van Cuijk en daarbuiten (Noord-Limburg en de
Euregio).
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5. Thema waarborging van de leefbaarheid in de kernen
De gemeenten in het Land van Cuijk hebben afgesproken om de leefbaarheid en
de kwaliteit van voorzieningen vooral in de kleinere kernen te borgen. Het gaat
om (ook bovenlokale) voorzieningen in de volle breedte: welzijn,
(gezondheids)zorg, onderwijs, cultuur, sport. Het gezamenlijk maken van een
inventarisatie en analyse van de financiële draagkracht en bezetting van de
voorzieningen die verspreid zijn over de verschillende kernen en de
kwaliteit(waarborgen) van de voorzieningen. Uitgangspunt hierbij is: het gesprek
aangaan met de burgers om de kwaliteit te verbeteren, het gebruik te
optimaliseren en de draagkracht te versterken, waarbij ook gedacht moet
worden aan het concept van zelfsturing binnen de wijken of kernen.
Sint Anthonis
Volgens het coalitieprogramma van de gemeente Sint Anthonis wordt de
gemeente komend decennium als gevolg van ontgroening en vergrijzing
geconfronteerd met krimp van de bevolking. De uitdaging is hoe gelet op deze
ontwikkelingen, de leefbaarheid van de dorpen op peil kan worden gehouden.
Het opzetten van zorgcoöperaties en initiatieven van (zorg)woonwensen worden
positief benaderd. Er zal meer worden gebruik gemaakt van de denkkracht van
de inwoners, en de bereidheid van velen om inspanningen te leveren voor een
betere leefomgeving.
Stimulering en ondersteuning van burgerparticipatie spelen bij dit alles een
belangrijke rol. Verschillende dorpsraden hebben, al of niet in samenwerking met
de gemeente, een visie of dorpsontwikkelingsplan opgesteld, waarin de
kernkwaliteiten en ontwikkelingskansen zijn omschreven. Er zal in overleg met
de dorpsraden worden bezien hoe hier nadere invulling aan kan worden gegeven.
In het kerkdorp Sint Anthonis krijgt de ontwikkeling van het centrumplan samen
met aanwonenden en de dorpsraad extra aandacht.
Boxmeer
De leefbaarheid in kernen staat volgens het coalitieprogramma van de gemeente
Boxmeer onder druk. In de kleinere kernen is door bevolkingskrimp, de
toenemende vergrijzing en het vertrek van de jeugd het gevaar voor verlies van
voorzieningen nadrukkelijk aan de orde. Er wordt een visie ontwikkeld hoe de
gevolgen van de krimp en vergrijzing kunnen worden beïnvloed, voor zowel
woningbouw als voor de voorzieningen. Er wordt gestreefd naar duurzame
multifunctionele accommodaties in diverse kernen en het bevorderen van de
toegankelijkheid van openbare gebouwen voor mensen met een beperking. De
leefbaarheid in de wijken en kernen wordt zoveel mogelijk behouden en
bevorderd door een grotere betrokkenheid van bewoners onder andere via
dorps- en wijkraden. Het voorkomen van zwerfvuil, overlast en verpaupering
blijft punt van aandacht. Subsidieregelingen zijn instrumenten ter ondersteuning
van verenigingen, instellingen of activiteiten. Het beleid wordt geactualiseerd en
de uitvoeringsregels herijkt. Uitingen van kunst en cultuur leveren een
belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid; de gemeente blijft die faciliteren.
Cuijk
Volgens het coalitieprogramma van de gemeente Cuijk hebben kunst en cultuur
een meerwaarde voor de samenleving in Cuijk. Nieuwe initiatieven, binnen de
financiële mogelijkheden, zullen zoveel mogelijk ruimte worden geven en
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gestimuleerd. Er zal aandacht zijn voor blijvende huisvesting van culturele
instellingen in de Cuijkse cultuurstraat.
Zowel de theaterfunctie als de sociaal maatschappelijke functie moeten voor de
schouwburg behouden blijven. Instellingen voor kunst en cultuureducatie moeten
zich als instelling lokaal verankeren, in samenwerking met verenigingen en
onderwijs. Verder dient er aandacht te zijn voor herbestemming en behoud van
lege kerkgebouwen als ook voor het etaleren en promoten van het Cuijkse DNA.
Sport is gezond, verbroedert en heeft positieve effecten op tal van
maatschappelijke problemen. Sport (en cultuur) moet daarom voor iedereen zijn
gewaarborgd. Samenwerking tussen verenigingen, sport, cultuur en onderwijs
zal de gemeente stimuleren. Initiatieven welke sport (en cultuur) bevorderen
worden verder uitgerold. Voor een goede sportbeoefening zijn goede
sportaccommodaties noodzakelijk. In dit licht bezien willen wij de problematiek
voor De Kwel zo spoedig mogelijk oplossen. In 2015 wordt het schoolzwemmen
geëvalueerd.
Grave
De leefbaarheid in de woonkernen en kerkdorpen in stand houden en waar
mogelijk en noodzakelijk verbeteren (toekomstbestendige leefomgeving);
inwoners zijn directer betrokken bij en verantwoordelijk voor hun eigen woon- en
leefomgeving; iDOP’s, concreet uitvoering geven aan zaken die snel en
eenvoudig kunnen worden uitgevoerd.
Mill en Sint Hubert
Voor de leefbaarheid in woon-, werk en leefomgeving zijn alle inwoners
medeverantwoordelijk. Mill en Sint Hubert is voorstander van het oprichten en zo
nodig versterken van lokale samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld dorps- of
wijkraad of een zorgcoöperatie) die de betrokkenheid van en leefbaarheid voor
de inwoners versterken. Gemeente vervult een stimulerende en faciliterende rol,
zodat burgers hiertoe zelf het initiatief nemen. Voor initiatieven, die duurzaam
van aard zijn, zijn stimuleringsbijdragen beschikbaar.
De oprichting van één overkoepelend stichtingsbestuur voor alle
gemeenschapshuizen heeft de voorkeur. De inzet is de basisvoorzieningen in alle
kernen en of wijken te behouden, zoals voorzieningen voor het verenigingsleven,
een basisschool en een gemeenschapsaccommodatie. De vele verenigingen en
organisaties binnen de gemeente zorgen ervoor dat er voor iedereen activiteiten
en/of evenementen worden georganiseerd, zoals de markt, de kermis en
jaarlijkse (sport-)evenementen. De inzet van vrijwilligers wordt gewaardeerd en
gefaciliteerd.
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6. Thema bijdragen aan transities in het sociale domein
De gemeenten in het Land van Cuijk hebben afgesproken om via een
bestuurlijk en ambtelijk vertegenwoordiger intensief deel te nemen in de
transitieprocessen die spelen op het niveau van Noordoost-Brabant (19
gemeenten) in de decentralisatie van de transitie van de Jeugdzorg, de
overheveling AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en persoonlijke
verzorging naar de Wmo en de invoering van de Participatiewet.
Sint Anthonis
In het coalitieprogramma van de gemeente Sint Anthonis staat dat de
voorbereidingen op de transities in samenwerking met andere gemeenten verder
worden uitgewerkt. Uitgangspunt hierbij is dat lokaal wordt gedaan wat lokaal
kan, subregionaal wat subregionaal kan en regionaal wat regionaal moet. Het
jaar 2014 moet benut worden om onze inwoners goed te informeren over de
nieuwe ontwikkelingen vanaf 2015. De financiën die voor de transities in het
gemeentefonds worden uitgekeerd zullen binnen het sociale domein worden
geoormerkt. De bezuinigingen van regeringswege probeert het college zo goed
mogelijk in de persoonlijke toetsing (keukentafelgesprek) en met een doelmatige
uitvoering op te vangen. Doel is om de gevolgen voor de meest kwetsbaren in
onze gemeente zo beperkt mogelijk te houden. Voor de jeugdzorg zal het
Centrum Jeugd en Gezin als toegangspoort gaan functioneren. Het bestaande
team zal worden uitgebreid met professionals van andere disciplines. De
afspraken, die gemaakt zijn in het kader van financiële solidariteit, worden
gerespecteerd. Met het oog op de ontwikkelingen rond de sociale
werkvoorziening en de gevolgen van de Participatiewet zal onze gemeente,
samen met de elf andere gemeenten in het samenwerkingsgebied, meedoen aan
de pilot met het IBN in 2015 en 2016.
De rol van de SWOSA wordt nader bezien, mogelijkheden tot bundeling van
functies worden bekeken en er komt een structuur die past bij de opgaven waar
de gemeente voor komt te staan in het kader van de drie transities.
Boxmeer
Volgens het coalitieprogramma van de gemeente Boxmeer is de voorbereiding
van taken die van het Rijk naar de gemeenten gaan zoals de Jeugdzorg,
Participatiewet en AWBZ in een vergevorderd stadium. Met name de
onduidelijkheid over de invoering geeft onrust. Vooral bij de burgers die er
afhankelijk van zijn, maar ook onder het personeel en de bedrijven uit deze
sectoren. Goede communicatie is noodzakelijk. Het programma stelt dat naast
het bevorderen van participatie, maatwerk moet worden geleverd aan mensen
die het alleen niet redden.
Cuijk
Het coalitieprogramma van de gemeente Cuijk zet in op het vergroten van de
(burger)participatie. Mensen die afhankelijk zijn van een uitkering zal de
gemeente stimuleren en ondersteunen om weer aan het werk te gaan. Dit doet
de gemeente zoveel mogelijk zelf en in samenwerking met het SW-bedrijf en de
gemeenten in het Land van Cuijk. Dit geldt voor zowel bestaande als nieuwe
taken die opgelegd worden in het kader van de Participatiewet. De gemeente
gaat voor het behoud van voorzieningen maar niet ten koste van alles.
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Door zorg en ondersteuning slimmer en efficiënter te organiseren, door
interdisciplinaire wijkteams in te zetten met een grotere rol voor huisartsen in
signalering wordt de kwaliteit van zorg verhoogd en worden tegelijk de
opgelegde kostenbesparingen gerealiseerd. Het eigen belang van organisaties
mag niet voorop staan. Dat betekent goede samenwerking met
vrijwilligersorganisaties, ondersteuning van mantelzorgers, informele buurtzorg
en een krachtige beleidsmatige aansturing en een snelle bijsturing wanneer
noodzakelijk.
De gemeente wil dat er een instrument beschikbaar is voor innovaties en
noodzakelijke bijstellingen van beleid en uitvoering om de kwaliteit van zorg en
participatievoorzieningen in Cuijk te garanderen. Uitgangspunt blijft wel om
binnen de landelijke opgaven en beleidskaders de transities in het sociaal domein
in te richten. Kwaliteit van dienstverlening in het sociaal domein staat voorop.
Door met cliënten in gesprek te gaan over hun ervaringen, bijvoorbeeld via een
lokale ombudsman, wil de gemeente dat ook verbeterpunten die niet in een
klanttevredenheidsonderzoek naar boven komen, zichtbaar worden.
Grave
Deze bestuursperiode staat vanaf 1 januari 2015 in het teken van de
gedecentraliseerde taken door het Rijk. De taken worden met forse kortingen in
het budget overgeheveld naar gemeenten. Toch zullen in dit verband alle
inwoners gebruik moeten kunnen maken van de voor hen noodzakelijke
voorzieningen.
Mill en Sint Hubert
Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. De drie transities geven hier
verder vorm en invulling aan. Mill en Sint Hubert volgt hierbij de aanbevelingen
uit de eerder vastgestelde beleidsnota’s en vindt het belangrijk dat dit proces
niet is voorbehouden aan de gemeenteraad, maar dat de gehele samenleving
actief betrokken wordt bij deze transities.
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