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Manifest Land van Cuijk 2015 
 

Verklaring van de gemeenteraden van het Land van Cuijk 
 

 
 

De raadsconferentie van 10 juni 2011 resulteerde in het Graafs Manifest. Op 15 april 
2015 waren de raden opnieuw bijeen in Grave. Het Graafs Manifest is geëvalueerd 
en de koers voor de toekomst van het Land van Cuijk is verkend. Deze evaluatie en 
verkenning hebben geleid tot dit nieuwe manifest. 
 
1. Missie 

 

De gemeenteraden van Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis, 
behartigen de belangen van de inwoners van het Land van Cuijk. Historie, 
economisch- en sociaal profiel, cultuur, ligging en jarenlange samenwerking 
verbinden de vijf gemeenten in het Land van Cuijk. De gemeenten in het Land van 
Cuijk zijn in belangrijke mate complementair aan elkaar. In ons handelen staan 
steeds de belangen van onze inwoners, bedrijven en organisaties voorop. 
 
De afgelopen jaren zijn er grote stappen gezet in het Land van Cuijk. De strategische 
visie is tot stand gekomen. Op basis van de uitvoeringsagenda wordt invulling 
gegeven aan de strategische samenwerking, aan de strategische opgaven van het 
Land van Cuijk. De werkorganisatie CGM is van start gegaan en waar mogelijk 
hebben de vijf gemeenten ambtelijk samengewerkt en gebruikgemaakt van elkaars 
kennis en kunde. Sinds 2014 hebben we één rekenkamercommissie Land van Cuijk. 
De duale structuur waarlangs de raden de regie voeren over de samenwerking is 
verankerd. 
 
Aan onderling vertrouwen is gewerkt door elkaar te ontmoeten, formeel en informeel. 
In het regieteam wordt de verbinding gelegd tussen raden en colleges (via het 
Coördinatieoverleg), tussen kaders en uitvoering. In de raadsconferenties gaat het 
om het uitstippelen van de koers van het Land van Cuijk en in de 
themabijeenkomsten wordt de inhoud van wat ons bindt met elkaar gedeeld. Ook met 
de gezamenlijke raadsexcursies wordt gebouwd aan onderling vertrouwen. In 2014 is 
de introductie van de nieuwe raden gezamenlijk opgepakt. Unaniem stelden de 
raden sinds 2011 vast: het Graafs Manifest, het plan van aanpak en de strategische 
visie voor het Land van Cuijk. Door samen resultaatgericht te bouwen aan de 
toekomst van het Land van Cuijk wordt gewerkt aan vertrouwen. Het opgebouwd 
vertrouwen kan inmiddels tegen een stootje maar moet wel worden onderhouden. 
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De toekomst van de vijf gemeenten ligt in het Land van Cuijk. We willen vooruit met 
het Land van Cuijk. We staan voor het realiseren van onze strategische opgaven.  
 
Ook in de toekomst moet het goed wonen, werken, ondernemen en recreëren zijn in 
het Land van Cuijk. We willen dat onze jongeren hun toekomst zien in het Land van 
Cuijk. Een prima aanbod van woningen, voorzieningen en goed onderwijs zijn daarbij 
essentieel. 
 
Gezamenlijk kunnen we inspelen op de ontwikkelingen en een krachtige positie in de 
regio en daarbuiten verwerven. 
 
De raden spreken daarom uit dat de samenwerking binnen het Land van Cuijk verder 
gestalte moet krijgen en doorontwikkeld moet worden naar een duurzame 
bestuurlijke en ambtelijke inrichting waarmee dit gebied op de toekomst voorbereid 
is.  
 
2. Ontwikkelingen 
 
Demografische ontwikkelingen 

De demografische ontwikkelingen leiden de komende jaren tot een andere opbouw 
van de bevolking: meer ouderen, minder jongeren. In de verdere toekomst daalt het 
aantal inwoners.  
 
Positie in de omgeving 

Het belang van bestuurlijk-strategische samenwerking en positionering wordt steeds 
belangrijker. De wereld om ons heen verandert en ook het Land van Cuijk zal mee 
moeten in de ontwikkelingen: stilstand is achteruitgang. Richting andere overheden, 
maar zeker ook richting bedrijfsleven, onderwijs en zorg moeten de gemeenten 
(samen) een gelijkwaardige gesprekspartner kunnen zijn. 
 
Gemeenten in beweging 

De gemeenten krijgen als eerste overheid steeds meer taken. Het Sociaal Domein 
heeft ons voor grote uitdagingen geplaatst. De complexiteit van deze materie is sterk 
toegenomen. De begrotingen staan onder druk omdat we met minder geld veel meer 
moeten doen. Vanzelfsprekend richten we onze dienstverlening zo efficiënt mogelijk 
in. Meer doen met minder geld is ook een kans om te hervormen en te komen tot co-
creaties met de samenleving. De rol van de gemeente richting de samenleving, 
richting de inwoners, gaat veranderen. Een veranderende samenleving vraagt om 
een andere overheid.  
 
Digitalisering/ICT 
De dienstverlening van de gemeente wordt verder gedigitaliseerd. Dit heeft grote 
gevolgen voor de inrichting van de toekomstige gemeentelijke organisatie, 
waaronder de loketfuncties van de gemeente. Op ICT gebied staat de wereld niet stil. 
Een slim Land van Cuijk volgt die ontwikkelingen en speelt er tijdig op in. 
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3. Wat willen we bereikt hebben op 1 januari 2019? 
 

Een sterkere strategische positie van het Land van Cuijk. Op 1 januari 2019 is 
invulling gegeven aan onze in 2015 geformuleerde strategische opgaven, op basis 
van de in 2013 vastgestelde strategische visie voor het Land van Cuijk. 
 
De ambtelijke samenwerking staat primair ten dienste van onze strategische 
opgaven. Bestuurlijk zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden duidelijk 
neergezet en geformaliseerd. De organisatie rond de uitvoering van de strategische 
opgaven is in 2019 goed verankerd.  
 
Bestaande vormen van (niet strategische) ambtelijke samenwerking zijn waar 
mogelijk in stand gebleven of versterkt. De quick-wins zijn met vijf gemeenten 
opgepakt en er is meer gebruikgemaakt van elkaars kennis en kunde. De vier O’s 
(Overheid, Onderwijs, Ondernemers en Overige partijen) vormen een belangrijk 
participatienetwerk. 
 
We hebben een sterkere verbinding gelegd met inwoners, onderwijs en bedrijfsleven. 
Zij worden nadrukkelijk betrokken bij keuzes, proces en uitvoering. Dat kan in 
verschillende vormen en intensiteit gebeuren. Er is niet alleen een Land van Cuijk 
gevoel maar voor bepaalde zaken ook een Land van Cuijk “loket”.  
 
Het Land van Cuijk is een begrip, een sterk merk in de regio en ver daarbuiten. 
 
Over de toekomst van de gemeenten in het Land van Cuijk zijn tussen en binnen de 
raden verschillende opvattingen. We leggen de nadruk op onze strategische 
opgaven en de kracht en eenheid van het Land van Cuijk.  
 
We gaan samen met de provincie toekomstige ontwikkelingen, kansen en  daaraan 
gerelateerde opgaven in beeld brengen. Daarnaast gaan we als raden de komende 
jaren ook actief aan de slag met het verkennen en implementeren van innovatieve, 
mogelijk ook experimentele, vormen van samenwerking. We durven hierbij  buiten 
gebaande wegen te treden. Dit vooral om de uitvoering van onze gezamenlijke 
strategische opgaven te versnellen. 
 
4. Wat gaan we daarvoor doen? 

 
Er moet voortvarend worden gewerkt aan de strategische opgaven van het Land van 
Cuijk. Het Land van Cuijk richt zich veel meer naar buiten. We werken ambtelijk 
samen wanneer dat leidt tot betere en mogelijk ook goedkopere dienstverlening. We 
zetten daarom in op: 
1. Aanscherping van de strategische visie en verder invulling geven aan de 

strategische opgaven. 
2. Een nieuwe uitvoeringsagenda voor de periode 2015-2019. Met daarin een 

duidelijke prioritering en meetbare doelen.  
3. Klankbordgroepen per thema waarin naast bestuurlijke trekkers ook raadsleden 

en vertegenwoordigers van de O’s een plaats hebben om zo de thema’s samen 
verder te brengen. 

4. Ontwikkeling van een instrument met duidelijke prestatie-indicatoren om de 
voortgang goed en doorlopend te kunnen sturen en monitoren.  
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5. Actieve profilering van het Land van Cuijk als eenheid naar buiten toe. Het Land 
van Cuijk is herkenbaar en bereikbaar. We zijn één gezicht. 

6. Een duidelijke structuur in en stevige verankering van de uitvoeringsorganisatie, 
met een heldere definiëring van bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Een 
projecten- of programmabureau Land van Cuijk wordt daarbij onderzocht. 

7. Versterking van de positie van het Land van Cuijk binnen andere 
samenwerkingsverbanden. 

8. Het ontwikkelen van een groslijst van quick-wins en specialistische kennis van de 
afzonderlijke gemeenten, op basis waarvan de komende jaren zaken met z’n 
vijven bestuurlijk en ambtelijk opgepakt worden. 

9. Het verbeteren van de informatievoorziening over de voortgang van de 
samenwerking Land van Cuijk door onder meer de frequentie en inhoud van de 
raadsinformatiebrieven en andere rapportages sterk te verbeteren.   

10. Strategisch meer en beter samenwerken en daar waar mogelijk behouden en 
verder uitbouwen van bestaande  vormen van (operationele) ambtelijke 
samenwerking.  

11. Het samen met de provincie verkennen van nieuwe bestuurlijke en ambtelijke 
(experimentele) vormen van samenwerking om als Land van Cuijk op de 
toekomst voor te sorteren. De provincie wordt verzocht innovatieve vormen van 
samenwerking inzichtelijk te maken. Dit moet een volledig beeld geven van alle 
mogelijkheden en de daarbij behorende consequenties. De vier O’s worden in dit 
proces betrokken. 

12. Instandhouding en verduidelijking van de rol van het regieteam raden dat namens 
de raden toeziet op de uitvoering van dit manifest. 
 

5. Procesafspraken 
 

I. De aangescherpte strategische visie en de nieuwe uitvoeringsagenda (punten 1 
en 2) worden voor 1 oktober 2015 aangeboden aan de raden. Daarbij worden 
betrokken de punten 3 tot en met 9. 

II. Voor 1 oktober 2015 worden de raden geïnformeerd over de onder 11 genoemde 

verkenning. 
III. In een volgende raadsconferentie op 25 november 2015 bespreken de raden de 

voortgang van de uitvoering van de strategische visie en komen de 
aangescherpte strategische visie, de nieuwe uitvoeringsagenda, de verkenning 
samenwerkingsvormen en de groslijst quick-wins aan bod, wordt daarover een 
standpunt bepaald en worden er afspraken gemaakt over het vervolg. 

 
 
 
 
Grave, 15 april 2015 


