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Verkenning Bestuurlijke
Toekomst Land van Cuijk

Bijlage 4 Bronnenlijst

Concept eindrapportage

FEITEN EN CIJFERS

GERAADPLEEGDE DOCUMENTEN

• Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
•	Centrum voor Onderzoek van de Economie van
de Lagere Overheden (COELO)
• www.euregio.org
• Kennisbank Openbaar Bestuur
• LISA werkgelegenheidsregister Nederland
• Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
• Regioatlas
• www.waarstaatjegemeente.nl
• Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

•	Aanbevelingen van de Adviescommissie Krach-

tig Bestuur in Brabant aan de gemeenten in
Noordoost-Brabant, de regio Noordoost-Brabant,
de provincie Noord-Brabant, de Vereniging van
Brabantse gemeenten (2013)
	Bestuurskrachtonderzoek gemeente Grave,
Partners+Pröpper (2017)
	Bestuursscan gemeente Boxmeer, BMC (2012)
	Bestuursscan gemeente Cuijk, BMC (2012)
	Bestuursscan gemeente Grave, BMC (2012)

•
•
•
•
•	Bestuursscan gemeente Mill en Sint Hubert,
BMC (2012)
•	Bestuursscan gemeente Sint Anthonis, BMC
(2012)
•	Burger aan zet in Hollands Kroon, Binnenlands
Bestuur (14 mei 2017)
•	Circulaire per 1 januari 2017 geïndexeerde

bedragen voor politieke ambtsdragers van
gemeenten, http://www.raadslid.nu/sites/www.
raadslid.nu/files/redactie/per1januari2017geindexeerdebedragenvoorpolitiekeambtsdragersvangemeenten.pdf
	Coalitieakkoord gemeente Boxmeer 2014-2018
	Coalitieakkoord gemeente Cuijk 2014-2018
	Coalitieakkoord gemeente Grave 2014-2018
	Coalitieprogramma gemeente Mill en Sint
Hubert 2014-2018
	Coalitieprogramma gemeente Sint Anthonis
2014-2018
	Efficiency bij gemeentelijke herindelingen, Necker van Naem (2016)

•
•
•
•
•
•

•	Eindrapportage Onderzoek ‘Samen werken in het
Land van Cuijk’, KplusV (2015)
	
• Grip op Samenwerking, De Greef/Stolk (2015)
•	Graafs Manifest (2011)
•	Groei en Krimp: waar moeten we bouwen – en
waar vooral niet? Teulings/Marlet/De Groot/
Vermeulen (2016)

GESPREKSPARTNERS

•	Handboek Gemeentelijke Herindeling, Ministe-

rie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (2014)
	Herindeling gewogen. Een onderzoek naar de
doelen, effecten en het proces van herindelingen,
Fraanje/Herweijer/Beerepoot/et al., Berenschot
en Rijksuniversiteit Groningen (2008)
	Houdbare Gemeentefinanciën, VNG (2013)
	Inventarisatie Vormen van Intergemeentelijke
Samenwerking, Schaap/Van den Dool, Tilburgse
School voor Politiek en Bestuur (2015)

•
•
•

•	College van B&W gemeente Boxmeer
•	College van B&W gemeente Cuijk
•	College van B&W gemeente Grave
•	College van B&W gemeente Mill en Sint Hubert
•	College van B&W gemeente Sint Anthonis
•	MT gemeente Boxmeer
•	MT werkorganisatie CGM
•	MT gemeente Sint Anthonis
•	Gemeente Boekel, dhr. Bos (burgemeester)
•	Gemeente Gennep, dhr. De Koning
(burgemeester)

•	Maak Verschil. Krachtig inspelen op regionaal-

•	Gemeente Oss, mevr. Buijs-Claudemans (bur-

•
•
•

•
•
•

economische opgaven, Studiegroep Openbaar
Bestuur (2017)
	Noordelijke Maasvallei, een grensoverschrijdend
perspectief (2009)
	Onderzoek vast bedrag gemeentefonds, APE
Public Economics BV (2014)
	Samen kansen benutten. Economische kansen Land van Cuijk en Maasduinen, Rabobank
(2015)
	Stad en Land, De Groot/Marlet/Teulings/Vermeulen (2010)
	Strategische visie gemeente Cuijk 2030
	Strategische visie voor het Land van Cuijk
	The effects of local government amalgamation
on public spending and service levels: Evidence
from 15 years of municipal boundary reform,
Allers/Geertsema, COELO (2014)
	Uitvoeringsagenda Strategische visie voor het
Land van Cuijk
	(Veer)krachtig Bestuur in Brabant: hoe verder?,
Provincie Noord-Brabant (2015)

•
•
•
•
•
•

•	Visiedocument (Veer)krachtig Bestuur in
Brabant
•	Visie op regio Noordoost Brabant, ING (2016)

gemeester), mevr. Van Vliet (projectmanager) en
mevr. Saras (projectmanager)
	Gemeente ’s-Hertogenbosch, dhr. Van Loosbroek
(afdeling concernstrategie)
	Gemeente Wijchen, dhr. Verheijen (burgemeester)
	Jeugdzorg Brabant Noordoost, mevr. Klomp (programma coördinator jeugdhulp) en mevr. Nikkelen
(regionaal coördinator inkoop)
	Omgevingsdienst Brabant Noord, dhr. Lenssen
(Directeur) en dhr. Van Kraaij (Manager Staf,
Bedrijfsvoering en Ondersteuning)
	Platform MooiMaasvallei, dhr. Kessels
(voorzitter)
	Samenwerkend Land van Cuijk, dhr. Van Rosmalen (programmamanager)
	Bewoners (181, verspreid over 5 gemeenten)
	Jongeren (170)
	Maatschappelijke organisaties (33)
	Ondernemers (28)
	Agrarische ondernemers (11)
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•
•
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Berenschot Groep B.V.
Europalaan 40
3526 KS Utrecht
T +31 (0)30 291 69 16
E contact@berenschot.nl
www.berenschot.nl

Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met
350 medewerkers wereldwijd. Al bijna 80 jaar verrassen wij onze
opdrachtgevers in de publieke en private sector met slimme en
nieuwe inzichten. We verwerven ze en maken ze toepasbaar.
Dit door innovatie te koppelen aan creativiteit. Steeds opnieuw.
Klanten kiezen voor Berenschot omdat onze adviezen hen op een
voorsprong zetten.
Ons bureau zit vol inspirerende en eigenwijze individuen
die allen dezelfde passie delen: organiseren. Ingewikkelde
vraagstukken omzetten in werkbare constructies. Door ons brede
werkterrein en onze brede expertise kunnen opdrachtgevers ons
inschakelen voor uiteenlopende opdrachten. En zijn we in staat
om met multidisciplinaire teams alle aspecten van een vraagstuk
aan te pakken.
Berenschot is aangesloten bij de E-I Consulting Group, een
Europees samenwerkingsverband van toonaangevende bureaus.
Daarnaast is Berenschot lid van de Raad voor OrganisatieAdviesbureaus (ROA) en hanteert de ROA-gedragscode.

