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Profiel

De Strategische Visie Land van Cuijk geeft onze 

regio een krachtiger profiel. De visie zet de koers  

uit voor de samenwerking tussen de vijf gemeenten 

onderling, maar ook de samenwerking met andere

overheden, ondernemers, maatschappelijke 

organisaties en burgers. Samen met de uitvoerings-

agenda leidt de strategische visie tot een economisch 

sterk, bedrijvig en in meerdere opzichten aan-

trekkelijk Land van Cuijk. Slagvaardigheid en 

samenwerking –zowel bestuurlijk als ambtelijk– 

zijn daarbij kernbegrippen.

Structuur

Bij het scherper in beeld brengen van het huidige 

profiel van onze regio, speelt eenduidige en

regelmatige communicatie over de inhoud èn de 

uitwerking van de visie een doorslaggevende rol.

Door het ‘wie, wat, waarom en hoe?’ van de visie/

samenwerking actief en vooral structureel te

communiceren, wordt het profiel daadwerkelijk 

krachtiger en wordt de zichtbaarheid van het Land 

van Cuijk onder andere overheden, ondernemers, 

organisaties en burgers groter. Zodra burgers en

andere doelgroepen goed geïnformeerd worden 

over de visie en samenwerking (kennis), wordt

duidelijker wat zij ervan vinden (houding). En een 

positieve houding zorgt uiteindelijk voor actie, 

zoals een actieve betrokkenheid en interesse (gedrag). 

Vanzelfsprekend worden ook de gemeenteraden 

voortdurend geïnformeerd over de actuele stand 

van zaken rond de samenwerking.

Strategie

De eerste en meest belangrijke stap in de commu-

nicatiestrategie is het actief en gericht informeren

van burgers en andere doelgroepen. Dit doen we 

zowel analoog (gedrukte media, waaronder de

diverse gemeenterubrieken in lokale weekbladen) 

als digitaal (internet, waaronder de gemeentelijke

websites, de opnieuw te activeren website  

www.samenwerkenlvc.nl, een digitale nieuwsbrief 

en een Twitter-account voor het Land van Cuijk). Een 

Twitter-account kan een sterk effect krijgen, omdat 

veel raadsleden Twitteren over onderwerpen die 

het Land van Cuijk betreffen. Zij zullen de betref-

fende Tweets van het Land van Cuijk ongetwijfeld 

retweeten, wat weer zorgt voor extra exposure. 

Bijkomend effect is dat de raadsleden daarmee  

zelf ook als boodschappers/ambassadeur optreden. 

We realiseren dit alles door onder andere;

•  Het publiceren van aankondiging en programma 

van de diverse raadsconferenties en themabijeen-

komsten voor de gemeenteraden van het Land 

van Cuijk;

•  het actief verslag doen van (de uitkomsten van) 

deze themabijeenkomsten met artikelen, pers-

berichten, foto’s et cetera;

•  het tweemaal jaarlijks organiseren van een 

persgesprek/interview met de leden van het 

Coördinatieoverleg en het Regieteam Raden over 

de voortgang van de samenwerking;

•  het jaarlijks en per thema (zoals in de visie  

beschreven) publiceren van een vooruitblik/

voornemens en een terugblik/uitvoering op de 

Strategische Visie Land van Cuijk;

•  het bij gelegenheid organiseren van persmomenten 

en/of verspreiden van persberichten over actuele 

onderwerpen rond de samenwerking.

Media

Zoals aangegeven worden in elk geval de gemeente-

lijke communicatiemiddelen voor de genoemde

publicaties ingezet. Wij denken daarbij aan een 

vaste, maandelijkse rubriek op de websites en in de

gemeenterubrieken. Daarnaast ontvangen natuur-

lijk ook vertegenwoordigers van lokale en regionale

pers en andere media alle informatie over de samen-

werking. Via bijvoorbeeld persgesprekken, pers-

berichten, interviews, artikelen etcetera hopen wij 

zoveel mogelijk free publicity te genereren.

Afstemming

Naast de rond de samenwerking en de strategische 

visie gemaakte communicatieafspraken, zal er in

brede zin afstemming plaatsvinden tussen de 

teams Communicatie van de vijf gemeenten. 

Om de communicatie stevig te verankeren zullen 

de communicatieadviseurs van de kartrekkende 

gemeenten (in overleg) bij de betreffende Poho-

overleggen aansluiten. Daar waar mogelijk zal een 

thema, project of onderwerp altijd in de context 

van de samenwerking worden geplaatst en vanuit 

deze invalshoek worden gecommuniceerd. Dit om 

de samenwerking verder te versterken en het 

draagvlak te verbreden.

Informatie en Communicatie



Organisatie van de communicatie

De belangrijkste communicatiemomenten worden 

bepaald door de planning van raadsconferenties en

themabijeenkomsten. Rondom de betreffende data 

worden de hiervoor beschreven communicatieacties 

opgestart. De coördinerend griffi er en de coördi-

nerend communicatieadviseur (beiden Cuijk) 

stemmen een en ander onderling en met de teams 

Communicatie van de vijf gemeenten af. 

De communicatie met en richting de vijf gemeente-

raden maakt hiervan onderdeel uit.

Actief betrekken

Naast het informeren van burgers, ondernemers 

etcetera (inclusief de gemeenteraden) is het ook 

van belang de verschillende doelgroepen zoveel 

mogelijk actief te betrekken bij (de verschillende 

thema’s, projecten et cetera) die binnen de samen-

werking worden opgepakt. Hierbij is het van belang 

vooraf goed in beeld te brengen of een thema/project 

zich leent voor een interactieve aanpak. Thema en 

doelgroep moeten op elkaar worden afgestemd. 

Navolgend is per thema een communicatiepara-

graaf opgenomen, waarin wordt aangegeven bij 

welke onderwerpen en op welke wijze dit ‘(inter)

actief betrekken’ vorm zou kunnen krijgen.

Land van Cuijk
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Het Land van Cuijk kenmerkt zich door een menge-

ling van kleinschalige landbouw- en veeteeltbedrijven, 

grote intensieve veehouderijen en de daaraan 

gelieerde industriële bedrijven. De regio kent een 

grote concentratie van vooraanstaande eiwitpro-

ducerende en -verwerkende bedrijven. Toonaange-

vende bedrijven als MSD-Animal Health, Marel-Stork, 

Hendrix Genetics, Nutreco en Teeuwissen in Boxmeer 

en Cuijk en de vele vleesproducerende landbouw-

bedrijven in Sint Anthonis en Mill, maken onze 

regio sterk en hebben gezorgd voor internationale 

bekendheid.

Om deze positie te behouden en zo mogelijk uit te 

breiden wordt zowel in de Strategische Visie Land 

van Cuijk als in de Agenda Noordoost Brabant 

“richting 2020” het versterken van de keten van 

Agro & Food als één van de speerpunten genoemd. 

Het Land van Cuijk is met belangrijke spelers 

vertegenwoordigd in de totale Agro & Food keten 

binnen Noordoost Brabant, zoals in onderstaand 

figuur is weergegeven.

Het Land van Cuijk wil een belangrijke rol spelen 

op het vlak van economische ontwikkeling, kennis-

ontwikkeling en technologie in de topsector Agro 

& Food, met een sterke verbinding naar de sectoren 

Health & Farma en Bouw & Transport. De regio heeft 

goede perspectieven om zich als topinstituut en 

als echte toepassingsregio te ontwikkelen. Niet 

wetenschappelijk maar toegepast onderzoek en 

nieuwe productiemethoden voor de gehele keten 

van agrarische- tot en met verwerkende productie-

bedrijven staan centraal. 

Initiatieven met een sterk innovatief karakter vinden 

een goede voedingsbodem in het Land van Cuijk. 

Zo heeft Marel-Stork in Boxmeer het idee gelanceerd 

om te komen tot een Center for Open Food & Health 

Innovation met als doel “Cocreating new business 

oportunities in the animal protein sector”. 

De Teeuwissen Groep in Cuijk heeft een plan uitge-

werkt voor een New Soursing Cluster Site, een inter-

nationaal innovatiecluster voor de verwerking van 

vlees(bij)producten. Ook binnen de primaire agrarische 

sector kennen we voorbeelden op het gebied van 

innovatie, zoals het bereiken van zeer goede resul-

taten in het terugdringen van anti bioticagebruik.

Versterken keten van Agro & Food
Thema 1



Subdoelstelling

Het Land van Cuijk wil als ontwikkelregio fungeren 

voor het kennisplatform op het gebied van Agro & 

Food, zoals gelanceerd door Brabant Noordoost, en 

praktijkervaring opdoen op een kleinere schaal om 

zodoende het scharnierpunt te vormen voor toe-

gepaste ontwikkeling. De ervaringen en resultaten 

hiervan kunnen daarna worden opgeschaald tot 

de gehele regio Brabant Noordoost. Het proces 

hiertoe kan worden opgedeeld in een aantal fasen 

(zie pagina 5).

Taak gemeenten

De keten zelf is bij uitstek een onderwerp van de 

ondernemers zelf. Voor de gemeenten liggen er taken 

in het creëren van de noodzakelijke randvoor-

waarden en het faciliteren van ontwikkelingen. 

Om deze keten te versterken zullen in eerste instantie 

bijeenkomsten worden georganiseerd met partijen 

uit de sector van Agro & Food en koplopers uit de 

primaire sector die aantonen de innovatie vorm te 

geven. Hierbij zal zoveel mogelijk worden aange-

sloten bij bestaande netwerken. De bijeenkomsten 

moeten leiden tot concrete ontwikkelingen. 

Centrale vragen tijdens deze bijeenkomst zijn:

•  Wat is er voor nodig om als Brabant Noordoost 

het kennisplatform te worden op het gebied van 

Agro & Food.

•  Wat is er voor nodig om de keten van Agro & Food 

te versterken. Hoe kijkt de sector hier tegenaan.

•  Wat is er nodig vanuit de overheid om dit te bereiken.

In een later stadium zullen bijeenkomsten kunnen 

worden georganiseerd waarin bedrijven kennis 

kunnen nemen van elkaars initiatieven. Vervolgens 

zal een actieprogramma 2014 en volgende jaren 

worden opgesteld. 

Dialoog

De sterke positie van Agrofood in het Land van Cuijk 

en het daaruit voortvloeiende welzijn is niet meer 

zo vanzelfsprekend. Lokaal mist de landbouw, en 

met name de intensieve veehouderij, breed maat-

schappelijk draagvlak. Als gevolg van veranderende 

opvattingen over dierenwelzijn en de schaalgrootte 

van bedrijven en toegenomen angst over volks-

gezondheidseffecten van de veehouderij, is voor 

veel burgers het beeld van het idyllische  Brabantse 

platteland veranderd en wordt de ruimtelijke 

kwaliteit ter discussie gesteld. De provincie is al 

geruime tijd bezig het provinciale instrumentarium 

dusdanig te vernieuwen dat gekomen kan worden 

tot een zorgvuldige, duurzame veehouderij die weer 

kan rekenen op draagvlak en vertrouwen in de 

maatschappij. Conform het gedachtegoed van de 

commissie Van Doorn kan dit alleen plaatsvinden 

wanneer dit in een goede dialoog plaatsvindt met 

Wat is er voor nodig om de keten van Agro & Food 

Land van Cuijk
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Proces:

de omgeving van het bedrijf van de ondernemer. 

Om hieraan invulling te geven wordt op dit moment 

de Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij (BZV) 

ontwikkeld. Provinciale Staten zullen een eerste 

versie hiervan najaar 2013 vaststellen. Het Land van 

Cuijk wil met de provincie in de vorm van pilot-project 

nagaan hoe die eerste uitwerking van de BZV in de 

praktijk werkt en of deze uitvoerbaar is. >

Mestverwerking

Dit onderwerp is een aandachtspunt voor de 

toekomst. Binnen het Land van Cuijk zijn op dit 

gebied veel initiatieven. De provincie komt deze 

zomer met een beleidslijn hoe om te gaan met 

mestverwerking.

Communicatie

Belangrijkste communicatiedoelstelling:

•  Kennis uitdragen/infomeren over de Strategische 

Visie Land van Cuijk in het algemeen en over het 

thema ‘Versterken keten Agro & Food‘ in het 

bijzonder.

Belangrijkste doelgroepen:

•  (Stakeholders van) Agro & Food-bedrijven uit het 

Land van Cuijk (MSD-Animal Health, Stork-Marel, 

Hendrix Genetics, Nutreco, Teeuwissen, vlees-

producerende landbouwbedrijven etcetera);

•  Netwerken en belangenorganisaties (Agro & Food, 

Health & Farma en Bouw & Transport);

•  De volledige keten Agro & Food;

•  Gemeenteraden Land van Cuijk;

•  Omliggende regio’s (o.a. Brabant Noordoost, 

Vijfsterren Regio et cetera), provincie;

•  Inwoners Land van Cuijk.

Middelen:

•  Digitaal en analoog (websites gemeenten/Land 

van Cuijk, digitale nieuwsbrief specifi ek per thema 

over actuele ontwikkelingen en innovatieve 

projecten, gemeenterubrieken lokale weekbladen, 

free publicity, persmomenten et cetera);

•  Themaspecifi eke netwerken opbouwen, versterken 

en inzetten;

•  Verbinden kennisinstituten aan agrarische 

bedrijven; 

•  Innovatieve bedrijven inzetten als ‘ambassadeur’ 

voor de keten Agro & Food;

•  Innovatieve ondernemers actief betrekken bij de 

inventarisatie voor de oprichting van het kennis-

platform Agro & Food Land van Cuijk.

•  Organiseren bijeenkomsten (‘meetingpoints’) ter 

versterking van de keten (uitnodigen belangrijkste 

spelers keten, zoals MSD-Animal Health, Stork-Marel, 

Hendrix Genetics, Nutreco, Teeuwissen, innova-

tieve agrariërs uit de regio, Rabobank, onderwijs-

instellingen etcetera);

•  Bijeenkomsten organiseren waarbij ondernemers 

kennis kunnen nemen van elkaars initiatieven en 

ideeën. 

•  Agenda’s structurele themabijeenkomsten 

gemeenteraden Land van Cuijk koppelen aan 

communicatietraject.

Planning/uitvoering:

•  Eerstvolgende stap in planning: periode juni 

- december 2013 (‘meetingpoints’);

•  Uitvoering: teams Communicatie St. Anthonis en 

Boxmeer, in samenwerking met coördinerend  

communicatieadviseur (Cuijk), indien nodig met 

externe ondersteuning.

Fase

1

2

3

4

Aard

Meetingpoint van bedrijven 

en kennisuitwisseling

Meetingpoint Onderwijs en 

Werkgelegenheid

Meetingpoint omgeving

Creëren van een Topinstituut 

Agrofood Noordoost Brabant, 

New Sourcing Cluster site 

Land van Cuijk

Resultaat

Het versterken van de keten

Het bereiken van crossovers door: 

•  kennis ophalen: inzicht krijgen in  ontwikkelingen en kansen

•  kennis delen: nieuwe samenwerking

•  kennis verspreiden: ambassadeurs

Actieprogramma 2014 e.v.

Inzicht in afstemming vraag en aanbod met actiepunten

Het creëren van draagvlak

Het opschalen van de ervaringen uit het land  van Cuijk naar 

Noordoost Brabant



Voor de gemeenten Grave, Cuijk, Mill en Sint Hubert, 

Sint Anthonis en Boxmeer zijn de karakteristieken 

en kenmerken duidelijk benoemd. Hoewel het gebied 

door de eeuwen heen een herkenbare positie heeft 

ingenomen, blijkt het momenteel moeilijk om het 

bijzondere van het Land van Cuijk in enkele woorden 

uit te leggen. 

Een goed gedefi nieerde identiteit van het gebied is 

belangrijk voor de samenwerking binnen het gebied: 

het geeft een gezamenlijk vertrekpunt, een gezamen-

lijke basis van waaruit ontwikkelingen starten. 

Ook voor de positie binnen de regio en de regionale 

samenwerking is het kunnen benoemen van de 

eigen identiteit belangrijk. Hierdoor blijft de streek 

herkenbaar binnen een groter geheel. 

Het toerisme in het Land van Cuijk kan sterker ont-

wikkeld worden. De regio bezit een aantal aan-

trekkelijke troeven, die op dit moment nauwelijks 

gestructureerd of samenhangend in de markt gezet 

worden. Een krachtig concept en een duidelijke 

organisatievorm kunnen hierin verandering brengen. 

De toeristische beleidsontwikkeling in de vijf 

gemeenten van het Land van Cuijk is zeer divers: 

zowel inhoudelijk als op het gebied van de toeristische 

conceptontwikkeling. Over het algemeen is er veel 

aandacht voor de ontwikkeling van de fysieke 

toeristische infrastructuur: routes, knooppunten 

en ontwikkeling van infrastructurele projecten.

Sint  Anthonis focust vooral op het bepalen van de 

bestemmingsplanmogelijkheden via het bestemmings-

plan buitengebied. De gemeente Grave benoemt 

zeven thema’s die alle aspecten van de gemeente 

dekken.  De gemeente Cuijk heeft een plan uit 1997, 

waarin naast thema’s als cultuurtoerisme en water-

toerisme ook gesproken wordt over samenwerking.  

Boxmeer benoemt drie deelgebieden: de Maasvallei 

(link van natuur en cultuur), Boxmeer: gezelligheid 

in een historisch decor en Gastvrij Overloon: 

toeristische trekker van formaat. 

Het plan van de gemeente Mill en Sint Hubert gaat 

uit van een inhoudelijk concept. Er is een keuze 

gemaakt voor twee thema’s: landelijk en gastvrij. 

De verdere visieontwikkeling is gebaseerd op deze 

twee waarden en alle projecten zijn gegroepeerd 

onder deze twee noemers.1

In het Land van Cuijk wordt al langere tijd samen-

gewerkt betreffende Recreatie & Toerisme. Met het 

vaststellen van de Strategische Visie wordt deze 

samenwerking daarmee verbonden.  Het rapport 

“De identiteit van het Land van Cuijk” is leidend in 

het verduidelijken van de toeristische positie van 

het Land van Cuijk. Deze rapportage geeft aan op 

welke wijze wij onze ambitie uit de strategische 

visie, de aantrekkelijkheid van het Land van Cuijk 

versterken, willen realiseren.

In het rapport zijn vier richtingen aangegeven 

waarmee verbinding tussen vraag en aanbod in de 

recreatieve markt bevorderd wordt. De vier richtingen 

zijn de historie, de natuur, de watersport en de 

religie in het Land van Cuijk. 

Daarnaast liep al een aantal activiteiten zoals:

•   het afsluiten van een nieuw contract met de VVV;

•  totstandkoming van een Wandelnetwerk Land van 

Cuijk, inclusief de gemeenten Veghel en Boekel;

•  formaliseren van de samenwerking tussen de vijf 

gemeenten van Land van Cuijk en het Platform 

Recreatie en Toerisme Land van Cuijk (ondernemers).

Deze activiteiten maken onderdeel uit van deze 

opdracht.  

Voorts sluit deze uitvoeringsagenda ook aan op de 

visie die de Stichting Platform Recreatie en Toerisme 

Land van Cuijk eerder vaststelde. (de stichting is 

het samenwerkingsorgaan van de toeristische 

ondernemers)

De uitvoeringsagenda beslaat de periode zomer 

2013 – zomer 2015 en vormt samen met het rapport 

en de intentieovereenkomst tussen Land van Cuijk-

gemeenten en Platform één geheel.

De doelen in deze uitvoeringsagenda zijn in overleg 

tussen de gemeenten en het Platform vastgesteld. 

De doelstellingen zijn volgens het SMART-principe 

geformuleerd. 

Dat laat onverlet dat de realisatie hiervan aan 

besluitvorming is gebonden en gaandeweg om 

bijstelling kan vragen. 

1  Conceptrapport “De identiteit van het Land van 

Cuijk”, TNR Advies (maart 2013).

Groei van recreatie en toerisme
Thema 2
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De gemeenten in het Land van Cuijk en het Platform 

overleggen in het voorjaar (2014) met elkaar over 

de resultaten van de inspanningen. Dit kan leiden 

tot het bijstellen van doelstellingen, het vernieuwen 

of het aanvullen daarvan. Voor zover die fi nanciële 

consequenties hebben worden die ter goedkeuring 

teruggelegd bij de eigen organisaties. Afhankelijk daar-

van vindt de realisatie dan in hetzelfde kalenderjaar, 

dan wel in het daarop volgende kalenderjaar plaats.

Taakvelden

De gemeenten en het Platform onderkennen binnen 

het bestek van deze uitvoeringsagenda zes taakvelden. 

1. Vrijwilligers

2. Winkels

3. Ontmoetingskaart

4. Bebording

5.   Communicatie in het Land van Cuijk (incl 

digitalisering)

6. Reeds gaande activiteiten

Per taakveld zijn concrete acties genoemd met 

daaraan verbonden tijdpaden; het voert in het 

kader van dit actieprogramma te ver om die hier 

afzonderlijk op te nemen, maar ze zijn wel in het 

projectplan voor dit thema opgenomen. Hieronder 

worden ze in het kort aangestipt.

Proces:

7

Taakveld

Vrijwilligers

Winkels

Ontmoetings-

kaart

Bebording

Communicatie

Reeds gaande 

activiteiten

Omschrijving resultaat

Het verbinden van de VVV-vrijwilligers in de LvC-gemeenten tot een 

(beleidsmatig ingebed) integraal samenwerkingsverband ten behoeve 

van toeristisch-recreatief Land van Cuijk

Ca. 100 (voormalige) VVV-medewerkers en vrijwilligers uit het Land van 

Cuijk laten deelnemen aan opleiding tot “Gastheer/Gastvrouw van Land 

van Cuijk”

Het vernieuwen van de winkelstructuur van de VVV in het Land van Cuijk 

door VVV-winkels onder te brengen bij bedrijven die meer publiek 

trekken en met een ruimere openstelling 

Het realiseren van een zgn. Ontmoetingskaart met hierop de toeristische 

infrastructuur en het inhoudelijk aanbod in het Land van Cuijk

Het plaatsen van vanaf de snelweg duidelijk leesbare borden met de 

tekst “Welkom in het Land van Cuijk”

Het plaatsen van de voor toeristische aanduiding internationaal alge-

meen gangbare “bruine” bewegwijzering naar T&R ondernemers, langs 

provinciale verbindingswegen in het Land van Cuijk

Het decentraal (laten) faciliteren van digitale informatie-voorziening aan 

bewoners en toeristen met betrekking tot de toeristisch-recreatieve 

mogelijkheden in, tenminste, het hele Land van Cuijk

het afsluiten van een nieuw contract met de VVV;

totstandkoming van een Wandelnetwerk Land van Cuijk, inclusief de 

gemeenten Veghel en Boekel;

formaliseren van de samenwerking tussen de vijf gemeenten van Land van 

Cuijk en het Platform Recreatie en Toerisme Land van Cuijk (ondernemers).

Tijdpad

December 2013 

–juni 2014

Januari 2014

Januari 2014

Januari 2014

Juni 2014

Juni 2014

Juni 2013 – 

december 2013



Communicatie

Belangrijkste communicatiedoelstelling:

•  Kennis uitdragen/infomeren over de Strategische 

Visie Land van Cuijk in het algemeen en over het 

thema ‘Groei recreatie en toerisme‘ in het bijzonder.

Belangrijkste doelgroepen:

•  Bedrijven, ondernemers in het Land van Cuijk, die 

actief zijn in de sector Recreatie en toerisme;

•  Netwerken, belangenorganisaties, vrijwilligers, 

winkeliers;

•  Gemeenteraden Land van Cuijk;

•  Omliggende regio’s (o.a. Brabant Noordoost, 

Vijfsterren Regio et cetera), provincie;

•  Inwoners Land van Cuijk.

Middelen:

•  Digitaal en analoog (websites gemeenten/Land 

van Cuijk, digitale nieuwsbrief specifi ek per thema 

over actuele ontwikkelingen en innovatieve 

projecten, gemeenterubrieken lokale weekbladen, 

free publicity, persmomenten et cetera);

•  Themaspecifi eke netwerken opbouwen, versterken 

en inzetten;

•  Innovatieve ondernemers actief betrekken bij de 

eerste inventarisatie rond dit thema.

•  Organiseren bijeenkomsten ter versterking van 

het draagvlak (uitnodigen belangrijkste spelers 

en hen ‘ambassadeur’ maken van de sector);

•  Bijeenkomsten organiseren waarbij ondernemers 

kennis kunnen nemen van elkaars initiatieven en 

ideeën.

•  Agenda’s structurele themabijeenkomsten 

gemeenteraden Land van Cuijk koppelen aan 

communicatietraject.

Planning/uitvoering:

•  Eerstvolgende stap in planning: december 2013 

– juni 2014 (verbinden vrijwilligers VVV);

•  Uitvoering: teams Communicatie Grave en Cuijk, in 

samenwerking met coördinerend  communicatie-

adviseur (Cuijk), indien nodig met externe onder-

steuning.*

(*) Uitgangspunt is onder andere ‘’De identiteit van 

het Land van Cuijk”.
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Bedrijven

Ondernemers zijn van vitaal belang voor de econo-

mische ontwikkeling van steden en regio’s. Onder-

nemers genereren werkgelegenheid, innovaties, 

creativiteit en bepalen mede het imago van stad en 

regio. Zij dragen actief bij aan de toekomst van stad 

en regio. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat bindt 

ondernemers aan de regio. Vrijwel iedere gemeente 

ontwikkelt daarom economisch beleid gericht op het 

ondernemers- en vestigingsklimaat. Dit uit zich in 

de aanleg van bedrijventerreinen, verbetering van 

de arbeidsmarkt en het stimuleren van innovatie.2

In de literatuur worden over het algemeen de 

volgende aspecten genoemd die van groot belang 

zijn voor de keuze van vestiging voor bedrijven: 

Quality of life, Menselijk kapitaal, Economisch 

profiel en Fysieke omgeving.

Burgers

Quality of life is met afstand de belangrijkste 

vestigingsfactor voor inwoners. Een omgeving waar 

prettig gewoond kan worden en waar bovendien 

voorzieningen beschikbaar zijn wordt hoog ge-

waardeerd. De doelgroep gezinnen gaat het met 

name om wonen: de beschikbaarheid van een

betaalbare, goede woning in een prettige omgeving 

en met voldoende onderwijsvoorzieningen voor de 

kinderen. Verhuizen over grotere afstand is minder 

aantrekkelijk, wel wordt binnen de regio verhuisd. 

Jonge hoogopgeleiden kijken naast prettig wonen 

ook wat nadrukkelijker naar vrijetijdsvoorzieningen 

en cultuur, zij hebben immers meer tijd beschikbaar 

voor dergelijke voorzieningen. Jonge hoogopgeleiden 

zijn relatief mobiel en laten hun woonplaats vaker 

afhangen van de stad waar zij een interessante baan 

kunnen vinden en carrièreperspectief zien. Later in 

hun carrière wordt ook deze groep minder mobiel. 

Vooral voor ouderen weegt quality of life zwaar.3

2  Monitor Tevredenheid Vestigingsklimaat 2012, 

Deloitte Real Estate Advisory Maart 2012
3  Vestigingsklimaatmonitor Limburg, Second Opinion, 

Buck Consultants International, augustus 2010

Versterken van vestigingsfactoren
Thema 3

Vestigingsklimaat

Quality of Life

Wonen BereikbaarheidArbeidsmarkt Performance

Dynamiek

Kennisinfra

R&D

Gemeentelijke 

dienstverlening

Vrijetijds-

besteding

Beschik-

baarheid

Opleidings-

niveau

Motivatie 

Loyaliteit

Economisch profielMenselijk Kapitaal Fysieke omgeving
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Vanuit de Strategische Visie van het Land van Cuijk 

wordt de opdracht gesteld om een goed vestigings-

klimaat te creëren voor zowel burgers als bedrijven. 

Gelet op de hiervoor kort aangestipte analyse zijn 

daarmee een groot aantal aspecten gemoeid, 

aspecten waarop de gemeenten in het Land van Cuijk 

ieder op zijn eigen wijze acties uitstippelen om 

daaraan bij te dragen. Veel is inmiddels in gang 

gezet maar de onderlinge afstemming kan beter, 

onderlinge concurrentie moet worden vermeden, 

maar het complementair aan elkaar zijn worden 

gezocht en ook het gezamenlijk kiezen voor speer-

punten kan beter bijdragen aan de gestelde doelen. 

Belangrijk daarbij is dat we de oriëntatie niet af-

leiden uit een sub-regionale analyse, maar dit juist 

gaan zien binnen een internationale/euregionale 

context. Naast dit thema “versterken van de 

vestigingsfactoren” dragen ook andere themas 

uit de uitvoeringsagenda hieraan bij: Recreatie en 

Toerisme, en leefbaarheid kleine kernen, thema’s 

die zich bewegen op de factor Quality of Life en de 

Ketenversterking Agro-Food.

Een inventarisatie heeft geleid tot een 15-tal 

projecten die zijn opgenomen in het voor dit thema 

verder uit te werken projectplan. Het gaat daarbij om:

1.     Gebiedsdekkend breedband: verkennen om in 

het hele Land van Cuijk een gebiedsdekkend, 

open netwerk tegen kostprijsniveau voor zowel 

burgers als bedrijven aan te leggen;

2.     Optimalisatie koppeling tussen scholing en 

werkgelegenheid: aansluiten bij initiatieven van 

de 3 O’s tot het opzetten van een stagebureau, 

waarbij ook aangehaakt wordt bij de scholen 

over de grens;

3.     Verbeteren van de promotie en acquisitie: het 

ontwikkelen van een sterk ‘merk Land van 

Cuijk’ dat complementair is binnen de regionale 

context. Daarbij geldt dat we ons moeten 

profi leren als verbindingsregio tussen economisch 

belangrijke gebieden (Randstad, brainport, 

Ruhrgebied, Venlo (greenport) en Nijmegen 

(healthvalley)).

4.     Opwaarderen Maaslijn;

5.     Economische ontwikkel-as (A77-as) naar 

Duitsland: het verkennen en benutten van de 

internationale samenhang en verbindingen op 

economisch gebied langs de A77-as. Het project 

is nadrukkelijk in beginsel geen infrastructurele 

opgave;

6.     Ondersteunen bedrijfsleven bij het opzetten van 

regionaal parkmanagement: parkmanagement 

opzetten voor alle grotere bedrijventerreinen in 

het Land van Cuijk is speerpunt van de Industriële 

Kring. De gemeenten in het land van Cuijk 

ondersteunen dit initiatief;

7.     Regionale detailhandelsvisie in het Land van Cuijk 

(en Gennep): regionale detailhandelsvisie met 

aandacht voor de opkomst van internet, de 

zondagopenstelling, de markt, de grootschalige- en 

perifere detailhandel en het voorkomen van 

leegstand;

8.     Open Innovatie Platform: de grote toonaangevende 

bedrijven in het Land van Cuijk hebben elkaar 

gevonden en streven naar meer gezamenlijke 

acties en cross-overs. Op welke wijze kan de 

overheid dit initiatief faciliteren;

9.     Valorisatieplan – Ondernemerslift : project 

vanuit het REAP op het gebied van startersonder-

steuning, kennisontwikkeling en – transfer, 

ondernemerschapsonderwijs;

10.  Ondernemerswensen: in gesprek met de onder-

nemers in het Land van Cuijk komen tot een 

deltaplan versterking van het economisch 

klimaat;

11.  Gemeenschappelijke grondwaardesystematiek: 

komen tot een gemeenschappelijke grondwaarde-

systematiek (en niet tot een gemeenschappelijke 

grondprijs);

12.  Opzetten van een virtueel regionaal grondbedrijf: 

het delen en afstemmen van elkaars gegevens 

over exploitaties met als doel elkaar te kunnen 

helpen;

13.  Naar een levensloopbestendige woningvoorraad: 

mogelijkheden bekijken om de bestaande 

voorraad levensloopbestendig te maken;

14.  Het optimaal faciliteren van koper en verkoper 

op de woningmarkt: het in een regionale context 

(niveau Land van Cuijk) ontwikkelen van instru-

menten die streven naar het optimaal faciliteren 

van koper en verkoper

15.  Woon- en ontwikkelbedrijf Land van Cuijk: 

het onderzoeken van de mogelijkheden van 

een zelfstandig woon/ontwikkelbedrijf Land 

van Cuijk.

Daarnaast willen we in organisatorische zin  bezien 

of we de komende periode kunnen komen tot een 

optimale structuur (effi cient en kwalitatief) om 

diverse onderdelen binnen het thema Vestigings-

factoren Land van Cuijk gecoördineerd op te 

pakken en uit te voeren.



11

Proces:

Fase

1

2

3

Aard

Per project opstellen project-plan

Prioritering projecten

Uitvoering

Resultaat

Projectplan

Vastgestelde opeenvolgende lijst 

van geprioriteerde projecten 

Tijdpad

Najaar 2013

Januari 2014

Nader te bepalen

Communicatie

Belangrijkste communicatiedoelstelling:

•  Kennis uitdragen/infomeren over de Strategische 

Visie Land van Cuijk in het algemeen en over het 

thema ‘Versterken vestigingsvoorwaarden‘ in het 

bijzonder;

Belangrijkste doelgroepen:

•  Voor het thema relevante bedrijven, organisaties 

en instellingen;

•  Netwerken en belangenorganisaties (o.a. KvK’s);

•  Gemeenteraden Land van Cuijk;

•  Omliggende regio’s (o.a. Brabant Noordoost, 

Vijfsterren Regio et cetera), provincie;

•  Inwoners Land van Cuijk.

Middelen:

•  Digitaal en analoog (websites gemeenten/Land 

van Cuijk, digitale nieuwsbrief specifi ek per thema 

over actuele ontwikkelingen en innovatieve 

projecten, gemeenterubrieken lokale weekbladen, 

free publicity, persmomenten etcetera);

•  Themaspecifi eke netwerken opbouwen, versterken 

en inzetten;

•  Innovatieve ondernemers actief betrekken bij de 

eerste inventarisatie rond dit thema;

•  Organiseren bijeenkomsten ter versterking van 

het draagvlak (uitnodigen belangrijkste spelers 

en hen ‘ambassadeur’ maken van de sector);

•  Bijeenkomsten organiseren waarbij ondernemers 

kennis kunnen nemen van elkaars initiatieven en 

ideeën.

•  Agenda’s structurele themabijeenkomsten 

gemeenteraden Land van Cuijk koppelen aan 

communicatietraject.

Planning/uitvoering:

•  Eerstvolgende stap in planning: najaar 2013 

(opstellen projectplannen)

•  Uitvoering: teams Communicatie Cuijk en Boxmeer, 

in samenwerking met coördinerend  communicatie-

adviseur (Cuijk), indien nodig met externe onder-

steuning.
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De dorpsgemeenschap staat van oudsher bekend 

als hecht. Zij lijkt echter in niets meer op het

traditionele beeld van hoe het ooit was. De mensen 

die van de wieg tot het graf in hetzelfde dorp wonen 

zijn tegenwoordig een kleine minderheid onder de 

plattelandsbewoners. Bijna de helft van de platte-

landsbewoners heeft zelfs wel eens in stedelijk 

gebied gewoond . De dorpsbewoners beschikken 

bijna allemaal over een auto wat voor mobiliteit en 

bereikbaarheid zorgt. Voor boodschappen en werk 

gaan de bewoners naar elders. Een leefbaar platte-

land is een platteland waar bewoners naar tevreden-

heid leven en waar problemen, zorgen en ergernissen 

beperkt zijn en zich niet steeds opnieuw manifesteren. 

Leefbaarheid heeft betrekking op de vraag of het 

ergens goed leven is. Een leefbaar platteland is dus 

een platteland waar bewoners naar tevredenheid 

leven en waar terugkerende problemen, zorgen en 

ergernissen beperkt zijn. Aangezien hun levens 

sterk met elkaar zijn verweven, is de betrokkenheid 

tussen hen groot. Dorpsgenoten kennen elkaar, 

hebben belang bij elkaar en weten wat ze aan elkaar 

hebben. Er is dus een grote sociale cohesie onder 

de dorpsbewoners. Deze sociale samenhang en de 

leefbaarheid in kernen worden de laatste decennia 

meer en meer bedreigd.4

Het verenigingsleven op de dorpen en de aanwezige 

voorzieningen dragen in hoge mate bij aan de 

leefbaarheid in de kernen. Demografi sche en 

maatschappelijke veranderingen vragen echter om 

een heroriëntatie van het bestaande beleid. De van 

oudsher gekozen decentrale voorzieningenstructuur 

heeft veelal geleid tot een gemeentegericht aanbod 

van  kleinschalige voorzieningen met kleine ver-

zorgingsgebieden. Toenemende ontgroening en 

vergrijzing en op de langere termijn zelfs bevolkings-

krimp zullen leiden tot overcapaciteit en lage 

bezetting. Deze tendens wordt nog versterkt door 

maatschappelijke trends zoals toenemende 

individualisering, veranderende vrijetijdsbesteding, 

afnemend vrijwilligerswerk en de opkomst van 

nieuwe technologieën. Om die reden is er behoefte 

aan lange termijnvisie om veranderingen in goede 

banen te leiden, waarbij een gezamenlijke aanpak 

meer dan noodzakelijk is.

Gezamenlijk optrekken is des te belangrijk gezien ook 

de ontwikkelingen op het gebied Zorg en Welzijn, 

zoals de transities, de Kanteling en meer wijkgericht 

werken. Deze ontwikkelingen worden binnen het 

thema Transities inhoudelijk gevolgd. Daarnaast 

zijn wij aangesloten op het project Zorg en Welzijn 

binnen het Platform Noordelijke Maasvallei. 

Kernenbarometer

Een grondige analyse op de schaal van het Land van 

Cuijk van de beschikbare voorzieningen op het brede 

terrein van welzijn, (gezondheids)zorg, onderwijs, 

cultuur en sport, de aanwezige (zorg)structuren en 

netwerken op dat terrein en de bereidheid van de 

dorpsbewoners om zelf bij te dragen, zelf de drager 

te zijn, zal leiden tot een beeld van de duurzaamheid 

en kwaliteit van de dorpsgemeenschap. Daarbij 

zullen we ook  in kaart brengen welke voorzieningen 

bedoeld zijn voor c.q. te gebruiken zijn door alle 

inwoners van het Land van Cuijk. Uit deze analyse, 

de Kernenbarometer Land van Cuijk kan als het 

ware  worden ‘afgelezen’ hoe het Land van Cuijk er 

voor staat in termen van Leefbaarheid: waar zit de 

kracht waar zit de zwakte. 

Na deze analyse zullen keuzen moeten worden 

gemaakt om te komen tot een duurzaam adequaat 

voorzieningenniveau en leefbaarheid in de kleine 

kernen. Er is meer kwaliteit mogelijk als voorzieningen 

over meerdere kernen gedragen worden. 

Daarbij zijn dan vragen aan de orde zoals: wat is de 

norm voor een leefbare gemeenschap, wat vinden 

we voldoende als basisvoorzieningen, wanneer is 

een voorziening nog ‘bereikbaar’, wat kunnen en 

willen we in stand houden en wat niet, wat doen 

we in dat kader wel en niet samen om die mate van 

leefbaarheid in stand te houden. Daarbij wordt 

kritisch gekeken naar de rol van de gemeente. 

Activiteiten van de overheid zullen tegen het licht 

worden gehouden. Dragen ze bij aan een betere 

gemeenschap of niet ? Zo niet, dan moeten we er 

afscheid van nemen.5 

4 Roos Verboog: Leefbaarheid in kleine kernen, 

Masterthesis, Faculteit Sociale Wetenschappen, 

Universiteit van Utrecht (2011)  5 Bron: www.

gemeenten.nu; onderscheid is aan zet; 27 mrt 2013.

Waarborging van de Leef-
baarheid in de kernen

Thema 4 Land van Cuijk
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Proces:

Fase

Oriëntatie en 

analyse

Ontwerp

Besluitvorming

Aard

Uitvoering inventarisatie en analyse voor-

zieningen, (zorg)structuren en netwerken;

In dialoog met burgers en andere direct 

betrokkenen

Opstellen model duurzaam en adequaat 

voorzieningenniveau 

Opstellen visie op de leefbaarheid kleine 

kernen;

Resultaat

Gemeenschapsbarometer

Model duurzaam en 

adquaat voorzieningen-

niveau

Visie Leefbaarheid kleine 

kernen

Tijdpad

Juni – december 

2013

Januari 2014 

– mei 2014

Juni 2014

Communicatie

Belangrijkste communicatiedoelstelling:

•  Kennis uitdragen/infomeren over de Strategische 

Visie Land van Cuijk in het algemeen en over het 

thema ‘Leefbaarheid kernen en zorg’ in het 

bijzonder;

•  Informeren over het belang van een lange termijn-

visie voor leefbaarheid en zorg in de kleinere kernen.

Belangrijkste doelgroepen:

•  Inwoners kleine kernen Land van Cuijk;

•  Inwoners Land van Cuijk;

•  Wijk- en dorpsraden;

•  (Vertegenwoordigers van) Netwerken en 

belangenorganisaties ‘leefbaarheid en zorg’;

•  Gemeenteraden Land van Cuijk. 

•  Beheersstichtingen gemeenschapsaccommodaties

Middelen:

•  Digitaal en analoog (websites gemeenten/Land 

van Cuijk, digitale nieuwsbrief specifi ek per thema 

over lange termijn visie en actuele ontwikkelingen, 

gemeenterubrieken lokale weekbladen, free 

publicity, persmomenten et cetera);

•  Dialoog op gang brengen met en tussen de 

verschillende doelgroepen, met name de inwoners 

van kleine kernen;

•  Doelgroepen actief betrekken bij uitvoering 

inventarisatie en analyse voorzieningen, (zorg)

structuren en netwerken;

•  Alle doelgroepen actief betrekken bij de opzet 

van de Kernbarometer;

•  Prominente leden van doelgroepen inzetten als 

‘ambassadeur’ voor leefbaarheid en zorg Land 

van Cuijk;

•  Bijeenkomsten organiseren waarbij de doelgroepen 

kennis kunnen nemen van elkaars initiatieven en 

ideeën.

•  Agenda’s structurele themabijeenkomsten 

gemeenteraden Land van Cuijk koppelen aan 

communicatietraject.

Planning/uitvoering:

•  Eerstvolgende stap in planning: periode juni 

- december 2013 (uitvoering inventarisatie)

•  Uitvoering: teams Communicatie Grave en Mill & 

Sint Hubert, in samenwerking met coördinerend 

communicatieadviseur (Cuijk), indien nodig met 

externe ondersteuning.
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Een vitale samenleving bestaat uit actief partici-

perende burgers, die eigen regie voeren over hun

leven en in hun eigen levensonderhoud kunnen 

voorzien. Daar is soms ondersteuning of activering 

bij nodig. Het sociale stelsel in Nederland is sterk 

maar staat onder druk: door ontgroening, vergrijzing 

en niet in de laatste plaats door onhoudbare 

kostenstijgingen. De oplossing ligt in een integrale 

benadering die aansluit bij het sociale leven en de 

problematiek van burgers, en die ruimte laat voor 

de verschillen tussen burgers in hun diverse 

omgevingen. Dat vergt een transformatie van het 

sociale domein. Een sociaal domein waarin de 

kracht van de burger en de civil society beter wordt 

benut. Gemeenten zijn – als eerste overheid, dicht 

bij de burger – als geen ander in staat die trans-

formatie gestalte te geven. Gemeenten hebben bij 

de bijstand en maatschappelijke ondersteuning in 

het kader van de Wmo laten zien dat zij de trans-

formatie van ‘verzorgingsstaat’ naar ‘participatie-

maatschappij’ succesvol kunnen vormgeven.

In de afgelopen periode is een beweging ingezet om 

meer taken in het sociale domein naar gemeenten 

over te brengen. Gemeenten hebben hun steun 

daarvoor uitgesproken en willen deze beweging 

vasthouden en versterken. Het samenbrengen van 

activiteiten onder gemeentelijke aansturing biedt 

kansen voor een effectievere en effi ciënter geor-

ganiseerde aanpak op het sociale domein. Om die 

beweging overal in Nederland ten volle te benutten 

is een samenhangende en integrale benadering 

van (decentralisaties in) het sociale domein een 

voorwaarde.6

Omslag van taak- en doelgroepgericht naar 

contextgericht

De ene na de andere decentralisatie van taken van 

rijksoverheid en provincies kwam en komt op de 

gemeente af. Daarmee veranderde het karakter van 

de gemeentelijke organisatie sterk: ze kreeg steeds 

meer bedrijfsmatige trekken. Operationele aan-

sturing in termen van geld, budgetten, benchmarks, 

effi ciency en zuinig omgaan met middelen werd 

het adagium; je zou kunnen zeggen dat de dienst-

verlening werd geïndustrialiseerd. Wetgeving hielp 

daarbij fors mee aan die industrialisatie: op vrijwel 

elk terrein werd een model gelanceerd hoe iets 

rationeel-ideaal zou moeten verlopen en dat werd 

vastgelegd in regels, protocollen en systemen. De 

gemeenten werden hoe langer hoe meer taak- en 

doelgroepgericht. Dat staat op gespannen voet 

met een samenleving waarin al wat leeft evolueert, 

mensen op elkaar betrokken zijn, van zichzelf 

uitgaan en rationeel zijn.7 

Dat heeft de Rijksoverheid natuurlijk ook gezien. 

De rijksoverheid en provincie kan niet bepalen wat 

voor een burger passend is zonder daarbij het 

specifi eke van die burger en zijn context te verliezen. 

Gemeenten kunnen – als eerste overheid, dicht bij 

de burger – als beste de publieke dienstverlening 

laten aansluiten bij de lokale leefwereld van de 

burger. Zij zijn in staat hiermee de gewenste omslag 

te bewerkstelligen van een generieke taak- en doel-

groepgerichte benadering naar een contextgerichte 

benadering die gebruik maakt van de eigen kracht 

van burgers en hun omgeving. Met als resultaat dat 

meer burgers op hun eigen wijze mee kunnen doen.

De beweging naar meer taken en verantwoordelijk-

heden voor gemeenten in het sociale domein wordt 

doorgezet, vanuit één sturingsfi losofi e. Het Rijk 

stelt kaders vast, die voorzien in beleidsruimte 

waarmee gemeenten lokale ruimte voor maatwerk 

en wederkerigheid kunnen creëren. De verantwoor-

ding is horizontaal, gericht op de burger en in het 

verlengde daarvan de gemeenteraad.

Alleen in zwaarwegende gevallen geeft het Rijk 

rechtstreeks aanwijzingen voor de uitvoering van 

taken in het lokale domein of neemt zij verant-

woordelijkheden over. Gemeenten staan voor de 

opgave om hun rol als netwerkpartners verder te 

ontwikkelen en hun uitvoeringskracht te versterken. 

Samenwerking tussen gemeenten is daarbij nood-

zakelijk en niet vrijblijvend.

6  VNG; Position paper: ‘Een vitale lokale samen-

leving’ (24 mei 2013)
7 “ In de gemeente gebeurt het!’, publicatie van 

Bascole (januari 2013)

Bijdragen aan transities 
in het sociaal domein

Thema 5 Land van Cuijk



Samenwerking

De samenwerking van de gemeenten vindt voor de 

drie transities plaats op de schaal van Brabant-

Noordoost. De gemeenten in het Land van Cuijk 

hebben zich tot doel gesteld om tot één uniform 

beleid te komen op de drie transities; dat betekent 

één jeugdzorgbeleid, één WMO-beleid en één beleid 

op uitvoering van de Participatiewet voor het 

gehele Land van Cuijk. De totstandkoming van de 

Participatiewet is echter voorlopig uitgesteld door 

het Rijk; zodra daarover meer bekend wordt zal ook 

dit onderwerp weer ter hand worden genomen.

Proces:
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Proces:

Transitie Awbz:

Fase

Fase 1: Inventarisatie en analyse

Fase 2: Visie bepalen en aanpak formuleren

Fase 3: Uitwerking beleid

Fase 4: Implementatiefase

Fase 5: Uitvoering

Activiteit Fase 3

Stap 1: Vaststellen actie/beleidsplan

- Uitwerking van oplossingen.

Resultaat: Een regionaal uitgewerkt

beleidsplan voor begeleiding in de Wmo.   

Activiteit Fase 4

Start Implementatiefase

-  Samenwerkingsafspraken met organisaties

-  Start mogelijke aanbestedingsprocedures voor 

  de inkoop van begeleiding

-  Voorbereiding sluiten contracten

-  Maken van uitvoeringsafspraken

- Informeren doelgroep/ organisaties 

Voorbereiding uitvoering

- Instructie medewerkers

- Informeren doelgroep/organisaties

Activiteit Fase 5

Uitvoering begeleiding in de Wmo

Stap 2: Aanpassen Wmo-verordening

Resultaat: Een Wmo-verordening waarin de 

uitgangspunten van het vastgestelde 

beleidsplan voor begeleiding zijn opgenomen. 

Stap 3: Implementatieplan

Resultaat: Een concreet implementatieplan voor de 

uitvoering van begeleiding in de Wmo. 

- Communicatieplan

Resultaat: Een communicatieplan waarin 

de communicatie tussen gemeenten en de organisa-

ties in het veld en de doelgroep wordt beschreven. 

Planning

afgerond

afgerond

Januari 2013 – juni 2013

Juli 2013 – december 2013

Januari 2014

Planning

Januari 2013

Oplevering april 2013

Planning

Juli 2013

Juli 2013

Augustus 2013

September 2013 

Oktober 2013 

November 2013

Nov.- Dec. 2013

Planning

Januari 2014

Maart 2013 – Mei 2013

Oplevering oktober 2013

Juni 2013

Oplevering augustus 2013

Mei 2013

Oplevering Juli 2013



Communicatie

Belangrijkste communicatiedoelstelling:

•  Kennis uitdragen/infomeren over de Strategische 

Visie Land van Cuijk in het algemeen en over het 

thema ‘Bijdragen transities sociaal domein’ in het 

bijzonder;

Belangrijkste doelgroepen:

•  Stakeholders, vertegenwoordigers sectoren 

Jeugdzorg, Wmo en ‘participatie’;

•  Netwerken en belangenorganisaties;

•  Gemeenteraden Land van Cuijk;

•  Omliggende regio’s (o.a. Brabant Noordoost), 

provincie;

•  Inwoners Land van Cuijk.

Middelen:

•  Digitaal en analoog (websites gemeenten/Land 

van Cuijk, digitale nieuwsbrief specifi ek per thema 

over actuele ontwikkelingen en innovatieve 

projecten, gemeenterubrieken lokale weekbladen, 

free publicity, persmomenten etcetera);

•  Themaspecifi eke netwerken opbouwen, versterken 

en inzetten;

•  Vertegenwoordigers ‘Jeugdzorg, Wmo en parti-

cipatie’ inzetten als ambassadeur;

•  Organiseren bijeenkomsten waarbij doelgroepen 

interactief meewerken aan een eerste inventari-

satie rond het thema, en daarbij inzetten op ‘de 

kracht van de burger’ en de ‘civil society’;

•  Agenda’s structurele themabijeenkomsten 

gemeenteraden Land van Cuijk koppelen aan 

communicatietraject.

Planning/uitvoering:

•  Eerstvolgende stap planning: september 2013 

(uitwerking invoeringsplan)

•  Uitvoering: teams Communicatie Cuijk en Box-

meer, in samenwerking met coördinerend commu-

nicatieadviseur (Cuijk), indien nodig met externe 

ondersteuning.

Transitie Jeugdzorg:
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Fase

Visie

Uitvoeringsplan

Planning gereed

Juni 2013

September 2013

November 2013

December 2013

Aard

De visie Jeugdzorg op de schaal van Brabant-Noordoost-Oost 

(12 deelnemende gemeenten) is inmiddels vastgesteld; thans is het 

aan de gemeenten om hierover bestuurlijke besluiten te nemen. 

Daarmee is deze fase afgerond.

-  Uitwerken invoeringsplan in functioneel (proces)ontwerp 

nieuw stelsel

-  Functioneel ontwerp uitwerken in concreet uitvoeringsplan

- Vaststellen uitvoeringsplan in colleges en gemeenteraden

Land van Cuijk
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De thema’s en de bijbehorende projecten van de 

strategische visie Land van Cuijk en de uitvoerings-

agenda worden binnen de bestaande overlegstruc-

turen gerealiseerd. 

Door de gemeenteraden is nadrukkelijk gevraagd 

om de betrokkenheid van externe partners in beeld 

te brengen. In het schema staan aan de rechterzijde 

enkele van die externe partners benoemd en kunnen 

zij gevraagd worden input te leveren voor de thema’s 

en de projecten. Uiteraard wordt ook de mogelijkheid 

geboden om de bereikte resultaten aan de externe 

partijen voor te leggen. In het schema zijn, als voor-

beeld, namen van bedrijven en instellingen genoemd. 

Het is vooral aan de portefeuillehouders te bezien 

met wie, wanneer wordt gesproken. Een en ander 

wordt opgenomen in de planning van de projecten. 

De thema’s en de projecten worden door de poho-

overleggen geïnitieerd en uitgevoerd waarbij er 

bestuurlijke en ambtelijke trekkers zijn. 

De bestuurlijke verdeling is als volgt: 

- agro-food: E. Ronnes en W. Bollen (P.v. Hoek)

-  vestigingsvoorwaarden: J. de Graaf en J. Joon  

(B. Krebbers)

-  recreatie en toerisme: A. Baudet en G. Adams  

(N. van Woensel)

-  leefbaarheid/zorg: G. Adams en E. v. Schipstal  

(H. Henzen)

-  sociaal domein: W. Hendriks en W. Vervoort  

(J. van Veen) 

Ten aanzien van het thema leefbaarheid en zorg is 

besloten om dit thema in beide poho-overleggen aan 

de orde te stellen. Dit omdat het thema veel raak-

vlakken heeft met de beleidsvelden van beide poho’s. 

Het Coördinatieoverleg coördineert en is de 

verbindende schakel tussen de poho-overleggen, 

en de vijf colleges van B&W. Voortgangsrapportages, 

de inzet van financiële middelen worden in het CO 

aan de orde gesteld, zo nodig gefiatteerd en via het 

CO aan de colleges ter besluitvorming voorgelegd.

Besluiten en/of voorstellen uit de poho-overleggen 

worden via het CO voorgelegd aan de vijf afzonder-

lijke colleges van B&W. Dit omdat zowel het poho-

overleg als het Coördinatieoverleg geen formele 

besluiten kunnen nemen. Om gelijke redenen 

worden de onderwerpen die voorgelegd moeten 

worden aan de gemeenteraad, ook via de formele 

weg van het college van B&W aangeboden. 

Overlegstructuur Uitvoeringsagenda 
Strategische Visie Land van Cuijk

Strategische Visie Land van Cuijk

Overleg / afstemmen 

5 sterren Brabant NO

Overleg afstemmen

Triple Helix zoals:

-  Platform noorde-

lijke maasvallei

- Industriële kring

-  Burgers (wijk-/

dorpsraden)

 Gemeenteraden Land van Cuijk
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Coordinatieoverleg Land van Cuijk

B&W B&W B&W B&WB&W

Poho economie ruimte Poho welzijn

Agro food Vestigings-

voorwaarden

Recreatie & 

Toerisme

Afstemmen

Input leveren

Leefbaar-

heid & zorg

Sociaal 

domein

Schematisch overzicht 

uitvoering uitvoerings-

agenda Strategische 

Visie Land van Cuijk



Voor het jaar 2013 en ook voorgaande jaren hebben 

de vijf gemeenten uit het Land van Cuijk € 1,00 per 

inwoner gereserveerd om daarmee de kosten voor 

projecten te kunnen bekostigen.

Het budget wordt ingezet voor projecten waaraan 

de vijf de gemeenten deelnemen en het wordt 

beheerd door het Coördinatieoverleg. De besluit-

vorming over de besteding ligt bij de afzonderlijke 

colleges. Globaal is er voor het Land van Cuijk  dus 

jaarlijks € 90.000,00 beschikbaar. De kosten door en 

voor het Regieteam raden en werkconferenties, de 

externe voorzitter en dergelijke bedragen globaal 

€ 17.000,00 per jaar. 

Voor de fi nanciering van de uitvoeringsagenda, 

de daarbij behorende thema’s en projecten zijn 

meer middelen noodzakelijk dan de bestaande 

€ 90.000,00.  Daarom is voor een verhoging naar 

€ 2,00 gepleit en in de kadernota’s voor 2014 

opgenomen. Ervan uitgaande dat de raden daar-

mee instemmen zal het budget Land van Cuijk 

vanaf 2014 om en nabij de € 180.000,00 bedragen. 

Bestedingen zullen plaatsvinden met als uitgangs-

punt kostenverdeling op basis van inwoneraantal.

Vastgesteld is dat naast de reservering van € 2,00 

per inwoner ook de bestaande begrotingen van de 

vijf gemeenten  gescreend kunnen worden op 

beschikbare middelen. Het is niet ondenkbaar dat 

projecten uit de strategische visie en uitvoerings-

agenda raakvlakken hebben met lopende projecten 

of activiteiten van de gemeenten waarvoor middelen 

zijn gevoteerd en opgenomen. Die middelen zouden 

toegevoegd kunnen worden en kan het werkbudget 

Land van Cuijk verstevigen. 

Daarnaast worden de bestuurlijke en ambtelijke 

trekkers er nadrukkelijk op gewezen om te bezien 

of voor projecten ook andere bronnen van (co)

fi nanciering aangeboord kunnen worden. Gezien 

de relatie die onze uitvoeringsagenda heeft met die 

van de 5*NOB en de Agenda van Brabant is het niet 

ondenkbaar dat ook hier middelen en menskracht 

vrijgemaakt cq beschikbaar gesteld kunnen worden. 

Om gelijke redenen zijn misschien ook middelen 

vanuit de Euregio (Interreg IV) mogelijk.

Het ontbreekt op dit moment aan een onderbouwde 

raming voor de beoogde projecten en werkzaam-

heden voor 2013 en 2014. Desalniettemin gaat de 

samenwerking voortvarend verder en zullen 

middelen beschikbaar gesteld moeten worden. 

Wij gaan ervan uit dat bij de begrotingsbehandeling 

medio oktober/november die onderbouwing en 

kostenraming wel gegeven kan worden. 

Voorgesteld wordt om vooralsnog ervan uit te gaan 

dat voor elk thema € 25.000,00 beschikbaar is als 

projectgeld. Uitgaande van de vijf thema’s zijn 

daarmee de eerste € 125.000,00 gereserveerd. 

Land van Cuijk

Middelen uitvoeringsagenda 
Strategische visie Land van Cuijk
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