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H | Brief Grave                                                   

en reactie stuurgroep 
 

Van: Lex Roolvink <l.roolvink@grave.nl> 
Datum: 31 januari 2020 om 13:09:50 CET 
Aan: Wim Hillenaar <wim.hillenaar@cuijk.nl> 
Onderwerp: Inwonersraadpleging 

  
Beste Wim, 
In jouw hoedanigheid van voorzitter van de Stuurgroep Land van Cuijk i.o. benader ik jou voor het volgende. 
Als bekend heeft de raad van Grave gisteravond tijdens een extra openbare vergadering gesproken over de 
bestuurlijke toekomst van de gemeente Grave.  
Diverse moties en een initiatiefvoorstel werden ingediend. Twee moties gingen over een inwonersraadpleging. 
Overigens: voor beide moties geldt dat de stemmen staakten: 7-7. Dit betekent dat de stemming naar de volgende 
raadsvergadering is doorgeschoven (reguliere raadsvergadering op  18 februari maar er werd al aangekondigd dat 
een extra raadsvergadering voor begin februari zou worden aangevraagd).  
  
In de ene motie wordt gepleit voor een inwonersraadpleging op 18 maart a.s. Deze datum is de uiterste datum om, 
indien uit de inwonersraadpleging en besluitvorming door de gemeenteraad  blijkt dat er een meerderheid is voor 
aansluiting bij het lopende herindelingstraject in het Land van Cuijk, nog opgenomen te kunnen worden in het 
Herindelingsontwerp dat op 26 maart a.s. door de aan de fusie deelnemende gemeenten zal worden vastgesteld. 
Een eventuele fusie zal dan per 1 januari 2022 een feit zijn. 
  
In de andere motie wordt gepleit voor een inwonersraadpleging op 14 mei a.s. De discussie ging hierbij onder 
meer over de mogelijke consequenties voor de ingangsdatum van de herindeling. 
Overleg tussen provincie en het ministerie van BZK leerde dat het dan onmogelijk is om Grave in het lopende 
herindelingsproces mee te nemen. Dat zou betekenen dat de herindeling met Grave eerst per 1 januari 2026 
geëffectueerd kan worden. De vier gemeenten die dan reeds hebben besloten tot fusie in de gemeente Land van 
Cuijk i.o. fuseren dan per 1 januari 2022 volgens planning.  
Een eerdere ingangsdatum lijkt dan alleen mogelijk als de andere vier gemeenten bereid zijn het tijdpad aan te 
passen. 
  
Daarom de vraag of de Stuurgroep bereid is om, indien uit de inwonersraadpleging begin mei 2020 en 
besluitvorming door de gemeenteraad zou blijken dat er een meerderheid is voor aansluiting bij het lopende 
herindelingstraject in het Land van Cuijk, het tijdpad zodanig aan te passen dat Grave nog onderdeel kan zijn van 
het lopende herindelingsproces. Meer concreet: is de Stuurgroep dan bereid om Grave in een bij te 
stellen  Herindelingsontwerp op te nemen met als consequentie dat de herindeling in het Land van Cuijk niet per 1 
januari 2022 kan plaatsvinden maar per 1 januari 2023?  
  
Met het oog op een binnenkort te plannen raadsvergadering verzoek ik om een spoedig antwoord, waarvoor dank. 
Ter informatie tref je beide moties als bijlage aan. 
  
Vriendelijke groet, 
Lex Roolvink 
  

mailto:l.roolvink@grave.nl
mailto:wim.hillenaar@cuijk.nl
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Onderwerp: Reactie op vraag gemeenteraad Grave over startdatum nieuwe gemeente 

Datum:  04 februari 2020 

 

 

Geachte leden van de gemeenteraad van Grave, 

 

Op vrijdag 31 januari jl. ontvingen wij van u, via uw voorzitter, de schriftelijke vraag of de stuurgroep Land van Cuijk 

i.o. bereid zou zijn om de beoogde herindelingsdatum van 1 januari 2022 te verlaten om met vijf gemeenten per 1 

januari 2023 tot een herindeling te komen. Dit in het geval de gemeenteraad van Grave in mei 2020 tot 

besluitvorming zou komen om aan te sluiten op de herindeling in het Land van Cuijk. 

 

In deze brief geven wij met redenen omkleed aan waarom de stuurgroep Land van Cuijk i.o. uw vraag met ‘nee’ 

beantwoordt. 

 

Reeds in het najaar van 2017 lag de vraag in de vijf raden van de regio Land van Cuijk voor om al dan niet tot een 

herindeling met vijf gemeenten te komen. Uw gemeenteraad koos er destijds voor niet tot herindeling over te gaan. 

De gemeenteraden van Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis uitten op dat moment wél de wens om tot een herindeling in 

het Land van Cuijk te komen. 

 

In voorjaar 2018 gaven de gemeenteraden van deze drie gemeenten hun colleges de opdracht een plan van aanpak 

uit te werken om te komen tot een herindelingsontwerp en -advies. Dit om een herindelingsproces in gang te zetten 

tussen de ‘coalition of the willing’, met de deur open voor de beide partnergemeenten in onze regio: Mill en Sint 

Hubert én Grave. 

 

De drie gemeenten waren en zijn ervan overtuigd dat schaalvergroting noodzakelijk is om de bovenlokale, de 

bovenregionale opgaven en de bestuurlijke ambities in te kunnen vullen. Deze schaalvergroting moet gepaard gaan 

met ‘kernendemocratie’ om de lokale opgaven en ambities vanuit nabijheid van bestuur en in nauwe samenspraak 

met de samenleving op te kunnen pakken. Het plan van aanpak dat de drie raden in december 2018 vaststelden, is 

daarom ook getiteld: ‘Opschalen en verbinden’. 

 

Vanuit onze lange politieke, bestuurlijke én ambtelijke samenwerkingshistorie zijn wij dus reeds sinds het najaar 2017 

zeer concreet met elkaar in gesprek gebleven over de bestuurlijke toekomst van het Land van Cuijk als geheel en de 

vijf afzonderlijke gemeenten daarbinnen. U kent sinds dat moment het politieke standpunt van de raden van 

Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis en u weet sinds december 2018 welk proces zij richting een herindeling doorlopen 

en wat daarbij de beoogde datum van herindeling is: 1 januari 2022. 

 

Vanaf het moment van vaststelling van het plan van aanpak tot herindeling in december 2018 hebben de drie 

gemeenteraden, hun colleges en in hun verlengde het CBA-beraad (inmiddels: LvC-beraad) en de stuurgroep CBA 

(inmiddels Stuurgroep LvC i.o.) de gemeentebesturen van Mill en Sint Hubert en Grave de ruimte en de gelegenheid 

geboden om op ieder moment op het lopende herindelingsproces te stappen. Dit altijd onder de op dat moment 

reeds door de drie gemeenten afgesproken kaders en uitgangspunten; ‘de trein gaat verder, we gaan geen enkel 

station terug in ons proces omdat iemand opstapt’, was en is daarbij het adagium. 

 

Vanuit de wens van de CBA-gemeenten om tot een herindeling met vijf gemeenten te komen, is deze deur tot het 

laatste moment open gebleven. Zelfs tot op de dag van vandaag. In dat perspectief heeft de stuurgroep LvC i.o. uw 

raad voortdurend en expliciet betrokken bij en geïnformeerd over het lopende herindelingsproces.  

 

Deze betrokkenheid kwam bijvoorbeeld tot uiting door raadsleden als toehoorder te laten fungeren bij het CBA-

beraad en door onze raadsinformatiebrieven en planningen met u te delen. 

 

Op 28 oktober jl. hebben de raden van Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis hun herindelingsontwerp in zeer grote 

meerderheid vastgesteld. Daarna trad de wettelijke termijn van zienswijzen van acht weken in. Tot en met 24 
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december jl. had onder andere de gemeente Grave de gelegenheid om op dit voornemen tot herindeling per 1 

januari 2022 te reageren. Uw standpunt bleef echter ongewijzigd: zelfstandigheid. 

 

Omwille van de beweging die ontstond in Mill en Sint Hubert op 12 december (binnen de termijn van zienswijzen), is 

in overleg tussen de betrokken gemeenten en de provincie besloten de gemeenten Grave en Mill en Sint Hubert tot 

en met 31 januari 2020 de ruimte te bieden om alsnog ‘op de trein’ te stappen om tot herindeling te komen per 1 

januari 2022. Een zeer ongebruikelijke verlenging van een dergelijke termijn, maar omwille van het belang van de 

regio een door alle partijen geaccepteerde oplossingsrichting met het oog op de inwonersraadpleging op 23 januari 

2020 in Mill en Sint Hubert.  

 

1 februari 2020 als deadline voor het al dan niet meedoen aan het herindelingsproces tot de gemeente Land van 

Cuijk, is niet willekeurig gekozen. Uit een met u gedeelde planning voor herijking van het tijdpad blijkt reeds dat het 

alleen dan nog, met maximale flexibiliteit en inspanning van alle betrokkenen binnen de gemeenten, de provincie en 

zelfs het Ministerie van BZK mogelijk is tijdig het herindelingsadvies vast te stellen om tot herindeling per 1 januari 

2022 te komen. 

 

Deze datum is voor ons belangrijk om de vaart in het al lang lopende proces tot herindeling te houden. Hierin willen 

wij niet verder vertragen om zo snel mogelijk tot duidelijkheid te komen voor alle betrokken medewerkers. Bovenal 

vinden wij het essentieel dat de nieuw te vormen raad en het nieuwe college van de gemeente Land van Cuijk een 

ruimte eerste bestuursperiode hebben (januari 2022 tot en met maart 2026), in plaats van een bestuursperiode van 

slechts drie jaar bij een herindelingsdatum van 1 januari 2023. 

 

1 januari 2022 staat voor de vier gemeentebesturen dan ook vast. Hoewel onze wens is te komen tot een gemeente 

Land van Cuijk gevormd vanuit de vijf gemeenten in deze regio, zien wij geen reden om deze datum met een jaar uit 

te stellen omwille van de (onvoorspelbare) besluitvorming in de gemeente Grave. Temeer niet omdat ook de 

gemeente Grave al 2,5 jaar de wens van de buurgemeenten kent en zelfs tot op de dag van vandaag alle ruimte 

wordt geboden om aan te sluiten. 

 

Wij houden ons als stuurgroep daarom nu strikt aan de met u gedeelde planning over het te doorlopen proces tot 

vaststelling van het herindelingsontwerp op 18 februari 2020 in de stuurgroep, op 3 maart in de colleges en op 26 

maart 2020 in de gemeenteraden. Gevolgd door een vaststelling van het herindelingsadvies in de raden op 24 juni 

2020. De memo vanuit de provincie, afgestemd met het Ministerie van BZK, met de vier scenario’s voor aansluiting 

vanuit de gemeente Grave beschouwen wij daarbij als leidend. 

 

Wij benadrukken daarbij dat de memo van de provincie Noord-Brabant aangeeft dat ook de gemeente Grave het 

proces van vaststelling van een herindelingsontwerp, de termijn van zienswijzen en vaststelling van het 

herindelingsadvies met ons zal moeten doorlopen. Dit omdat het Ministerie (maar zeker ook de Raad van State) 

vereist dat op lokaal niveau een zorgvuldig besluitvormingsproces wordt doorlopen tot herindeling. Het ‘bijschrijven’ 

van Grave in de herindelingswet, omdat de besluitvorming in die gemeente later heeft plaatsgevonden, is dan ook 

geen haalbare optie gebleken bij toetsing bij het Ministerie. 

 

Wij zien dus conform de memo van de provincie twee opties om tot herindeling met onze gemeenten over te gaan, 

per 1 januari 2022, zijnde de scenario’s 2 en 3 uit de betreffende memo. In beide gevallen vraagt dat van de raad van 

Grave om vaststelling van een herindelingsontwerp voor vijf gemeenten d.d. 26 maart 2020 én van het college om 

kort daaraan voorafgaand het bijbehorende collegebesluit te nemen. In dat herindelingsontwerp zijn wij bereid met u 

een ontbindende voorwaarde op te nemen in het geval u in mei 2020 besluit niet mee te doen aan de herindeling per 

1 januari 2022 in het Land van Cuijk. 

 

Indien uw raad op 26 maart 2020 niet het herindelingsontwerp voor vijf gemeenten vaststelt dan is herindeling - 

conform de memo van de provincie en geheel door de stuurgroep LvC i.o. onderschreven – in alle gevallen pas weer 

mogelijk ten eerste malen per 1 januari 2026. 
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Wij heten u nog steeds van harte welkom in het proces tot herindeling in het Land van Cuijk, om samen een krachtige 

gemeente te vormen per 1 januari 2022 met in dat geval 33 prachtige kernen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de stuurgroep Land van Cuijk i.o. 

 

 

de heer W. Hillenaar 

voorzitter 
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I | Advies scenario’s         

aansluiten Grave  
 

Scenario’s voor Grave om mee te gaan in het herindelingsproces van Land van 

Cuijk, 30 januari 2020. Provincie Noord-Brabant, Aad Scheffer en Marcel van Osch. 

Let op: Dit bericht is een ambtelijk advies en is niet bestuurlijk afgestemd. Op de 

scenario’s is ambtelijk gereageerd door het ministerie van BZK. 

 

Twee hoofdlijnen 

 

Er zijn in onze ogen meerdere scenario’s mogelijk bij een besluit voor herindeling van de raad van 

Grave. Er zijn twee hoofdlijnen: 

1. Grave doet, op zorgvuldige wijze, mee in het lopende proces van herindeling voor 1-1-2022. 

(Scenario 1,2 en 3). Deze zijn met enige moeite en flexibiliteit in te passen het lopende proces. 

2. Grave sluit aan in 2026 (scenario 4) 

In alle scenario’s blijven de vier gemeenten koersen op 1/1/2022 als herindelingsdatum. 

 

Variant minister en wetsontwerp 

De variant dat Grave een verzoek doet aan de minister om Grave in het wetsontwerp mee te nemen, 

wordt door BZK als onhaalbaar gezien. Het is geen zorgvuldig proces om een gemeente in te voegen 

zonder dat er een herindelingsontwerp ter inzage heeft gelegen. En deze werkwijze wordt 

waarschijnlijk ook door de RvS als onwenselijk gezien. 

 

1. De raad van Grave neemt uiterlijk 18/2/2020 een principe besluit tot 

herindeling en aansluiting bij proces Land van Cuijk 

De raad komt donderdag 30/1 bijeen. Zij kan dan een proces in gang zetten om te zorgen dat 

er uiterlijk 18 februari 2020 een principe besluit genomen wordt tot herindeling. En daarmee ook 

besluiten om zich aan te sluiten bij het al lopende proces van herindeling. 

 

2. Grave werkt mee aan de aanpassing van het herindelingsontwerp en doet 

onder voorwaarden mee in het lopende herindelingsproces (1 LvC). 

Volksraadpleging en raadsbesluit uiterlijk 14 mei. 

Grave wordt tekstueel in het huidige herindelingsontwerp geschreven. Grave stelt gelijk met de 

andere vier gemeenten het ontwerp vast in college en raad (26/3). Grave neemt daarbij de 

ontbindende voorwaarde op dat als uit een volksraadpleging blijkt dat de inwoners niet willen 

herindelen, en de raad daartoe ook besluit, Grave uit het ontwerp wordt gehaald. De 

volksraadpleging vindt plaats in de periode dat het ontwerp ter inzage ligt. Een raadsbesluit 

hierover moet uiterlijk 14 mei 2020 genomen worden. Op deze manier is er een zorgvuldig 

proces waarin Grave nog input kan leveren op het ontwerp en de inwoners van Grave en het 

Land van Cuijk goed geïnformeerd kunnen reageren op het idee van herindeling en op het 

herindelingsontwerp. 
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3. De raad van Grave organiseert zo snel als mogelijk een inwonersraadpleging 

en neemt een principebesluit over herindeling uiterlijk 20 maart 2020. De vijf 

raden van Land van Cuijk besluiten dan 26 maart over het herindelingsontwerp. 

De vier gemeenten CBA en M gaan verder met het ingezette proces van het herindelingsontwerp 

conform huidige planning. Grave organiseert een raadpleging onder de bevolking. De raad kan 

op basis van de uitkomst een principebesluit nemen uiterlijk 20 maart 2020. Grave wordt tekstueel 

in het huidige herindelingsontwerp geschreven. Grave stelt gelijk met de andere vier gemeenten 

het ontwerp vast in de vijf raden. Zo wordt er een zorgvuldig proces doorlopen waarin de 

inwoners van Land van Cuijk en Grave goed geïnformeerd kunnen reageren op het idee van 

herindeling en het herindelingsontwerp. 

 

4. Grave neemt na 20 maart 2020 een besluit over herindeling in LvC; sluit aan per 

1/1/2026. 

Een besluit van Grave na 20 maart 2020 maakt het onmogelijk om Grave in het lopende 

herindelingsproces mee te nemen. Dat betekent dat de herindeling met Grave eerst per 1/1/26 

geëffectueerd kan worden. Dit gaat via een regulier proces met een ‘lichte herindeling’ waarbij 

alleen tussentijdse verkiezingen nodig zijn. Deze kunnen in november 2025 gehouden worden. 

De vier gemeenten Cuijk, Boxmeer, Sint Anthonis en Mill gaan per 1/1/22 op in de nieuwe 

gemeente Land van Cuijk. Dit betekent dat zij een volledige bestuursperiode kunnen functioneren. 
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J | Brief Grave aan Stuurgroep                   

afnemen diensten 
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K | Reactie Stuurgroep aan Grave               

afnemen diensten 
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L | Gebruikte 

bronnen 
 

 

• Een ongekende bestemming? Verkenning best passende duurzame vorm van verregaande samenwerking. 

Berenschot: H. van der Werff, F. van Dalfsen, S. Dreef, D. Smit (september 2017) 

• Relatie burger overheid 2030, KANTAR (i.o.v. De Nationale ombudsman, april 2019) 

• https://vng.nl/global-goals-gemeenten-sustainable-development-goals-sdg 

• Brabantse netwerken: Sociaalgeografische systeemwerking in Noord-Brabant. Prof. dr. P.P. Tordoir (oktober 2017) 

• https://www.gelderlander.nl/nijmegen/vergrijzing-in-nederland-veel-minder-groot-probleem-dan-

gedacht~a3ea2104f/  

• Land van Cuijk: Verkenning naar samenhang in opgaven en toekomstperspectief voor het buitengebied. 

Ruimtevolk (februari 2019)  

• Land van Cuijk in interregionaal systeemverband: Economische en maatschappelijke netwerkdynamiek in beeld. 

Prof. dr. P.P. Tordoir (mei 2019)  

• Eindrapportage Onderzoek ‘Samen werken in het Land van Cuijk’, KplusV (december 2015)  

• Bijlage 2. Inwonersenquête voor Uitvoeringsagenda Strategische Visie Land van Cuijk. KplusV (‘december 2015)  
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