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De Rekenkamercommissie heeft de coalitieprogramma’s van de vijf gemeenten in
het Land van Cuijk naast elkaar gelegd en gekeken of en hoe daarin aandacht is
besteed aan het Graafs Manifest, de Strategische Visie en de hieraan
gekoppelde Uitvoeringsagenda, met name op het punt van de thema’s:
• samenwerking;
• agro en food;
• recreatie en toerisme;
• vestigingsfactoren;
• leefbaarheid;
• transities in het sociale domein.
De Rekenkamercommissie beoogt de raden hiermee inzicht te geven in de mate
waarin en de wijze waarop de coalitieprogramma’s de gezamenlijke opgaven en
ambities invulling geven. Nadrukkelijk wijzen we erop dat deze quick scan geen
oordelen of conclusies bevat maar uitsluitend bevindingen. We hopen u hiermee
inzicht en input te bieden voor het gesprek hierover binnen uw eigen gemeente
maar ook met de andere vier gemeenten waarmee u de gezamenlijke afspraken
heeft vastgelegd.
Hierna volgt per thema eerst wat de gezamenlijke doelstelling is en vervolgens is
per gemeente op hoofdlijnen aangegeven wat hierover in het coalitieprogramma
2014-2018 staat. Een uitgebreid document met de volledige teksten op de
thema’s treft u in de bijlage aan.

Een overzicht van de belangrijkste punten uit de coalitieprogramma’s 2014-2018
Land van Cuijk in relatie tot de gezamenlijke opgaven uit het Graafs Manifest, de
Strategische visie voor het Land van Cuijk en de Uitvoeringsagenda.

Thema
samenwerking
Samen slagkracht
ontwikkelen d.m.v.
één uitvoeringsagenda. Maximale
ambtelijke en
bestuurlijke
samenwerking.

Boxmeer

Cuijk

Grave

Mill en
Sint Hubert

Sint Anthonis

De strategische
visies van
Boxmeer, het
Land van Cuijk en
Agrofood 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.

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.

Er wordt
doorgegaan op de
ingeslagen weg van
samenwerking in
het Land van Cuijk
volgens het Graafs
Manifest.
De
uitvoeringsagenda
van de
Strategische Visie
wordt in deze
bestuursperiode
verder
geconcretiseerd.

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.

Herindeling is niet
aan de orde.
Volledige
ambtelijke
samenwerking met
Boxmeer.

Boxmeer

Cuijk

Grave

Mill en
Sint Hubert

Sint Anthonis

Thema agro &
food
Werken aan
innovatie en verdere
verduurzaming van
de agro-keten.

De gemeente
heeft hierin vooral
een
voorbeeldfunctie
en zal initiatieven
waar mogelijk
stimuleren.

Een brede
ontwikkeling van
het platteland
mogelijk maken
onder de
voorwaarde dat er
geen extra
belemmeringen
ontstaan voor
bestaande
agrarische
bedrijven.
Energiecoöperaties
worden
gestimuleerd.

Grave geeft
invulling aan de
sectoren zorg
(Grave een Bastion
van Zorg),
Recreatie en
Toerisme.

Mill en Sint Hubert
stimuleert
onderzoek en
innovaties op het
gebied van de
agrarische sector
en aanverwante
industrie (Agrifood
Capital).

Proeftuin opstarten
binnen de
AgrofoodCapital.

Thema recreatie
en toerisme
Recreatieve
aantrekkelijkheid
van het Land van
Cuijk te versterken.

Recreatie en
toerisme zijn
beleidsmatig en
inhoudelijk
belangrijke
dragers van de
economie.

Aanjaagfunctie
voor de gemeente
weggelegd.
Buiten
Dommelsvoort
(Linden, Beers)
gaat de gemeente
terughoudend om
met nieuwe,
grootschalige
initiatieven.

Grave geeft
invulling aan de
sectoren zorg
(Grave een Bastion
van Zorg),
Recreatie en
Toerisme.

Recreatie en
toerisme zijn
economische
dragers.
Verbinder tussen
lokale initiatieven
en regionale
ontwikkelingen.
Samenwerking met
het Regionaal
Bureau voor
Toerisme LvC en
ondernemers.

Rust, ruimte en
kleinschaligheid is
het motto van het
toeristisch beleid.
De inzet is om als
gemeente
aantrekkelijker te
worden voor
recreanten.

Thema
vestigingsfactoren
Inspelen op trends
MKB;
aantrekkelijke
vestigingsvoorwaarden
creëren;
acquisitie;
infrastructuur;
woonvisie;
stageplaatsen;
recreatieve en
culturele
voorzieningen.

Boxmeer

Cuijk

Grave

Mill en
Sint Hubert

Sint Anthonis

Boxmeer zet in
op:
acquisitie;
voldoende
stageplaatsen;
centrumfunctie als
koopcentrum
versterken;
breedband voor
de hele
gemeente;
verbeteren
Maaslijn;
dependance hoger
onderwijs.

Actief promoten
van Cuijk als
vestigingsplaats
voor bedrijven.
Breedband.
Centrum.
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.
Woningen bouwen
waar
daadwerkelijk
vraag naar is,
passend binnen
het regionaal
woningbouwprogramma.
Promotie maken
voor aantrekkelijk
woon-, leef- en
werkklimaat.

Goede
randvoorwaarden
en proactieve
benadering van
bedrijven moeten
het aantrekkelijk
maken om zich in
de gemeente Grave
te vestigen.

Het lokale
bedrijfsleven wordt
ondersteund door
een
bedrijfscontactfunctionaris.
Het opzetten van
centrummanagement
wordt gefaciliteerd
(publiek-private
samenwerking om
de
aantrekkingskracht
en het economisch
functioneren van
het centrum te
versterken).
Regelgeving zo
eenvoudig en
beperkt mogelijk.
Balans tussen
vraag en aanbod
van personeel.

Ondernemersloket
inrichten.
Uitgangspunt is om
de bedrijventerreinen PeelkantOost en
Stevensbeek te
realiseren.
Bedrijventerrein
Molenveld zal
worden uitgebreid.
Overleg met de
scholen over
leegstand van
lokalen.

Boxmeer

Cuijk

Grave

Mill en Sint
Hubert

Sint Anthonis

Thema
leefbaarheid
Voorzieningen vooral
in de kleinere
kernen borgen.

Er wordt een visie
ontwikkeld hoe de
gevolgen van de
krimp en
vergrijzing
kunnen worden
beïnvloed.
Subsidiebeleid
actualiseren.

Nieuwe
initiatieven op het
gebied van kunst
en cultuur ruimte
geven en
stimuleren.
Initiatieven welke
sport (en cultuur)
bevorderen
worden verder
uitgerold.

De leefbaarheid in
de woonkernen en
kerkdorpen in
stand houden en
waar mogelijk en
noodzakelijk
verbeteren.

Er zal meer worden
gebruik gemaakt
van de denkkracht
van de inwoners.

Thema transities
in het sociale
domein
Elke gemeente
levert een
bestuurlijk en
ambtelijk
vertegenwoordiger
om deel te nemen in
de processen in NOBrabant.

De voorbereiding
van de transities
is in een
vergevorderd
stadium.
Goede
communicatie is
noodzakelijk.

Mensen
begeleiden naar
werk zoveel
mogelijk zelf en
i.s.m. het SWbedrijf en de
gemeenten LvC.
Opzetten van
interdisciplinaire
wijkteams.
Uitgangspunt is
om alles binnen
de landelijke
opgaven en
beleidskaders in
te richten.

Grave geeft aan
dat de transities de
aandacht hebben.

Inwoners zijn
mede
verantwoordelijk.
Voorkeur voor
lokale
samenwerkingsverbanden (bijv.
dorpsraad of
zorgcoöperatie).
Burgers nemen
zoveel mogelijk
zelf het initiatief.
Basisvoorzieningen
behouden.
Verenigingen en
vrijwilligers spelen
belangrijke rol.
Volgen de
aanbevelingen uit
de eerder
vastgestelde
beleidsnota’s.
Zien graag dat de
samenleving hier
actief bij betrokken
wordt.

Uitgangspunt is
zoveel mogelijk
lokaal en
subregionaal en
alleen regionaal
wat regionaal
moet.
Centrum voor
Jeugd en Gezin als
toegangspoort
voor de jeugd en
pilot met IBN met
12 gemeenten
voor de
Participatiewet.

