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Leeswijzer 

 

Deel I De kern 
Dit deel bevat de belangrijkste resultaten van het bestuurskrachtonderzoek en geeft een 
beeld van de huidige en toekomstig benodigde bestuurskracht. 
 

Deel II Onderbouwing  
Dit deel bestaat uit de onderbouwing van de kernbevindingen uit deel I. Achtereenvolgens 
gaan we in op de realisatie van huidige opgaven, de bestuurlijke voorwaarden en de 
anticipatie van de gemeente Grave op toekomstige opgaven.  
 

Deel III De bijlagen 
Dit deel bevat vier bijlagen, waaronder de bronnenlijst, de resultaten van de 
straatinterviews en een nadere beschrijving van de onderzoeksopzet. 
 

Duiding van de resultaten 

Dit onderzoek gaat over de bestuurskracht van gemeente Grave. De bestuurskracht zegt 
allereerst wat over de mate waarin gemeente Grave in staat is de zelf gestelde en de extern 
gestelde opgaven te realiseren. Dit betekent dat hoe ambitieuzer een gemeente is, des te 
meer een gemeente moet waarmaken om bestuurskrachtig te zijn. Dit betekent ook dat als 
de gemeente Grave kiest om een bepaalde taak of doel op een laag ambitieniveau te 
realiseren, dat realisatie op dit lage niveau géén afbreuk doet aan de bestuurskracht. 
 
Het bestuurskrachtonderzoek bestaat deels uit een zelfevaluatie van de betrokkenen 
(Raadsleden, collegeleden en ambtenaren), deels uit een evaluatie door personen uit de 
samenleving van Grave en regionale bestuurders en deels uit een observatie en analyse 
vanuit de onderzoekers als onafhankelijke buitenstaander. 
 
Een bestuurskrachtonderzoek is geen wiskunde en leidt niet tot exacte en volledig bewezen 
uitkomsten. Wat ons betreft (als onderzoekers) bieden we met dit onderzoek een 
controleerbaar en betrouwbaar beeld – juist ook door de combinatie van bronnen. 
Afhankelijk van de manier van kijken en van de weging van wat wel en niet belangrijk is, kan 
het oordeel verschillen. We maken dit transparant in deel II waarin we laten zien op grond 
van welke argumenten en bronnen de bevindingen zijn gebaseerd. Juist door de 
argumenten (en tegenargumenten) te benoemen, faciliteert het onderzoek een 
gezamenlijk proces van duiding van de huidige bestuurskracht van gemeente Grave.   
 
Conclusie van het onderzoek is dat de huidige bestuurskracht van Grave voldoende is en dat 
toekomstige ontwikkelingen vragen dat de bestuurskracht moet groeien en wel met een 
niveausprong. Over de vraag hoe deze groei aan bestuurskracht moet worden gerealiseerd 
doet dit onderzoek geen enkele uitspraak. Het onderzoek kan dan ook niet worden gebruikt 
als afdoende bewijs voor welke oplossingsrichting dan ook.  
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0 Introductie 
 

Aanleiding voor het bestuurskrachtonderzoek 

Op 5 juli 2016 heeft de gemeenteraad van de gemeente Grave bij motie de opdracht aan het college 
gegeven om een bestuurskrachtonderzoek uit te voeren. De reden hiervoor is als volgt kernachtig 
verwoord in de motie: 

 er worden discussies gevoerd over zelfstandigheid, herindeling en samenwerking vanuit 
verschillende invalshoeken en over uiteenlopende zaken die ieder op eigen wijze interpreteert; 

 een bestuurskrachtonderzoek kan een gemeenschappelijke taal bieden zodat duidelijker wordt 
waarover betrokkenen het hebben en waarom conclusies en opvattingen van elkaar 
verschillen. 

 
Aanleiding is ook het onderzoek (Veer)Krachtig Bestuur waarin provincie Noord-Brabant alle 
gemeenten oproept om de toekomstbestendigheid te versterken aan de hand van concrete 
doelstellingen. De provincie adviseert de gemeenten in de regio Land van Cuijk – waarin Grave 
participeert – toe te werken naar één organisatievorm als opmaat naar een bestuurlijke visie.  
 
De gemeenteraad van Grave wil nu eerst goed inzicht krijgen in de bestuurskracht van de eigen 
gemeente om zelfstandig haar maatschappelijke opgaven op te pakken. Daarmee kan het 
gemeentebestuur beter inspelen op regionale discussies en verkenningen over allerlei scenario’s 
voor de toekomst, zoals zelfstandigheid, intensiveren van samenwerking, fusie.1  
 

Doel en onderzoeksvragen  

Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige bestuurskracht van gemeente 
Grave en de benodigde bestuurskracht in het licht van toekomstige opgaven. 

 

In dit bestuurskrachtonderzoek kijken we in de eerste plaats of de gemeente Grave de opgaven waar 

de gemeente voor staat realiseert: wat zijn de resultaten? Daarnaast kijken we naar de belangrijkste 

oorzaken waarom dat wel of niet lukt: wat zijn de bestuurlijke voorwaarden die stimulerend of juist 

belemmerend werken? Dit zonder vermenging met het vervolgproces wat zich richt op keuzes 

omtrent zelfstandigheid, samenwerking en herindeling. Dat laatste valt buiten de reikwijdte van het 

bestuurskrachtonderzoek. 

 

Wat betreft de beoordeling van de huidige bestuurskracht kijken we naar de periode 2012 tot en met 

2016. 

 

Zie Bijlage 1 voor de gehele onderzoekopzet.  
 

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen hanteren we het onderstaande onderzoeksmodel 

(figuur 0.1). Bestuurskracht valt af te meten aan:  
1 De feitelijke resultaten die het gemeentebestuur realiseert in termen van 

uitvoeringsprestaties en maatschappelijke effecten van beleid en dienstverlening in het licht 
van zelf gestelde en opgelegde opgaven. Ofwel: wat merken de inwoners feitelijk van beleid en 
dienstverlening door het gemeentebestuur?  

                                                                    

 
1  Om die reden voerde Partners+Pröpper recent ook een bestuurskrachtonderzoek uit voor de gemeente Nuenen. 
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2  De bestuurlijke voorwaarden – als middel om deze resultaten te bereiken: het beleid, de 
dienstverlening, de regievoering en de bestuurlijke voorwaarden.  

 
Beide zaken zijn nodig voor een goede inschatting van de bestuurskracht. 
 

 

Figuur 0.1: Onderzoeksmodel voor bestuurskrachtonderzoek 
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1 Algeheel beeld van de bestuurskracht  
 
Het onderzoek resulteert in een algemeen beeld van de bestuurskracht van de gemeente Grave. Dit 
beeld is gebaseerd op de observaties en inschatting van de onderzoekers – aan de basis hiervan 
staat de analyse van een groot aantal schriftelijke stukken en gesprekken met een groot aantal 
personen binnen en buiten het gemeentebestuur.  
 

Conclusie 1 

(i) De huidige bestuurskracht van de gemeente Grave is voldoende – dat geldt voor de realisatie 
van maatschappelijke opgaven en de bestuurlijke voorwaarden (zie kruisjes figuur 1.1).  
 
(ii) Afhankelijk van de opgave zijn er zeer grote verschillen. De bovengrens aan bestuurskracht is 
goed. De ondergrens is onvoldoende. Ook dit geldt voor de realisatie van maatschappelijke 
opgaven en voor de invulling van bestuurlijke voorwaarden (zie pijlen figuur 1.1). 
 
(iii) In de gemeente Grave is de afgelopen 3 jaar zichtbaar gewerkt aan het verbeteren van de 
bestuurskracht – dit heeft resultaten opgeleverd en er is een stijgende lijn in de ontwikkeling van 
bestuurskracht waarneembaar. 
 
(iv) De in de toekomst benodigde bestuurskracht neemt toe – als gevolg van een groot aantal 
ontwikkelingen. De huidige bestuurskracht moet verder groeien. Deze groei moet gepaard gaan 
met een niveausprong. Deze sprong is nodig voor alle gemeenten in Nederland en dus ook voor 
Grave (zie ook figuur 5.1).  

 

Toelichting: samenvattend beeld bestuurskracht gemeente Grave (2012 tot 2017) 

 

Figuur 1.1: De bestuurskracht van gemeente Grave in termen van processen (bestuurlijke voorwaarden), opgaven en 

resultaten. Een kruisje drukt de gemiddelde score uit. Deze is ontleend aan de onderbouwing in Deel II van deze rapportage. 

Een pijl drukt de bandbreedte uit – de bestuurskracht van de gemeente kan immers verschillen per opgave.  
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2 Realisatie van beleids- en dienstverleningsopgaven 
 

Aan de hand van de programmabegrotingen en de coalitieakkoorden uit de jaren 2012-2016 zijn alle 

opgaven op een rij gezet. Door bestudering van de verantwoording in jaarverslagen en andere 

schriftelijke bronnen – zoals evaluaties, inspectierapporten en benchmarks – is de realisatie van deze 

opgaven in kaart gebracht. 
 

Tijdens interviews met interne sleutelpersonen (raadsleden, college, ambtenaren), externe 

sleutelpersonen (maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, verenigingen) en inwoners is ook 

gevraagd naar een oordeel over de maatschappelijke situatie in Grave in relatie tot de huidige 

bestuurskracht van de gemeente: slaagt het gemeentebestuur er in om goed in te spelen op 

maatschappelijke opgaven? 
 

Conclusie 2 

(i) De gemeente stuurt in redelijke mate op het realiseren van maatschappelijke effecten. De door 
de gemeente geformuleerde opgaven zijn veelal gericht op maatschappelijke effecten (43), 
tegenover 29 uitvoeringsprestaties (het uitvoeren van plannen/ besluiten en het inzetten van 
middelen). 
 
(ii) Voor een groot deel van de opgaven is onbekend of deze zijn gerealiseerd – uitgaande van 
schriftelijke stukken. Dit geldt voor 63% van de beoogde maatschappelijke effecten en 35% van 
de voorgenomen uitvoeringsprestaties. 
 
(iii) Voor 45% van de opgaven staat op basis van schriftelijke bronnen vast dat deze geheel of 
gedeeltelijk gerealiseerd zijn. Voor 4% staat vast dat deze niet gerealiseerd zijn. 

 

Toelichting  

In figuur 2.1 geven we weer dat realisatie van bijna de helft van de beoogde opgaven (51%) niet 

vastgesteld kan worden. Voor 45% van de opgaven staat vast dat deze helemaal of deels zijn 

gerealiseerd. De resterende 4% van de opgaven is niet gerealiseerd. We splitsen dit beeld uit naar de 

realisatie van maatschappelijke opgaven en uitvoeringsprestaties. 

 

Het beeld in figuur 2.1 komt overeen met bevindingen over de Planning&Control cyclus: via de 

programmabegroting en jaarverslagen wordt matig op maatschappelijke effecten gestuurd en er is 

weinig aandacht voor evaluatie en monitoring (zie Deel II, hoofdstuk 2). 
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Realisatie van beoogde beleids- en dienstverleningsopgaven 

Realisatie beoogde maatschappelijke effecten plus uitvoeringsprestaties 

 
In totaal gaat het om 72 maatschappelijke effecten en uitvoeringsprestaties. 

Realisatie beoogde maatschappelijke effecten Realisatie beoogde uitvoeringsprestaties 

  
In totaal gaat het om 43 maatschappelijke 
effecten. 

In totaal gaat het om 29 uitvoeringsprestaties. 

Figuur 2.1: Realisatie van beoogde opgaven. 

 
 
Een volledig overzicht van alle opgaven en de realisatie daarvan is opgenomen in Deel II, hoofdstuk 
1.  
 
 
In figuur 2.2 geven we de tevredenheid van verschillende groepen sleutelpersonen weer. De interne 
sleutelpersonen en inwoners beoordelen het totaalbeeld als goed tot redelijk goed, maar dit kan 
nog verder verbeteren. De situatie is voor hen aanvaardbaar. Externe sleutelpersonen zijn 
negatiever. Zij beoordelen de huidige situatie als voldoende. Een deel van de problemen in Grave is 
opgelost, maar een belangrijk deel nog niet. Deze problemen raken bewoners ook. 
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 Score interne  
sleutelpersonen 

Score externe 
sleutelpersonen 

Score Inwoners 

Totaalbeeld: oordeel 
sleutelpersonen en inwoners 
over inspelen gemeentebestuur 
op opgaven. 

 (4,0) 
 

College (4,5) 

Raad (3,4) 

Ambtenaren (4,0) 
 

(3,2) (3,6) 
 
 
 
 

Figuur 2.2: Beoordeling door interne sleutelpersonen (raadsleden, collegeleden en ambtenaren), externe sleutelpersonen 

(maatschappelijke organisaties) en straatinterviews met 125 inwoners. 

   

Positieve en negatieve voorbeelden van bestuurskracht 

In de gesprekken met interne en externe sleutelpersonen is gevraagd naar concrete voorbeelden 
van bestuurskracht. 
 
De meeste genoemde positieve voorbeelden 
van bestuurskracht zijn:  

 Financiën. 

 Recreatie, toerisme, cultuurhistorie en 
evenementen. 

 Kind en onderwijs. 

 Veiligheid. 

 Sport en cultuur. 

 Visio-terrein. 

De meeste genoemde negatieve voorbeelden 
van bestuurskracht zijn:  

 Onderlinge verhoudingen in bestuur en 
politiek. 

 Burgerparticipatie. 

 Communicatie met de burger. 

 Economie, werkgelegenheid, winkelaanbod 
en bedrijvigheid. 

 Bouwen en wonen. 

 
Opvallend zijn de verschillen in het oordeel van de bestuurskracht door de diverse groepen 
sleutelpersonen. Er bestaat een verband tussen de informatiepositie en de mate waarop een positief 
oordeel wordt gegeven over de bestuurskracht. 
 

Verschillen in oordeel bestuurskracht te herleiden tot betere informatievoorziening?! 

 

Figuur 2.3: Verschillen in oordeel bestuurskracht. 

  



  

 

 

Pagina 10 

3 Grote verschillen in bestuurskracht 
 
Tijdens het onderzoek hebben we verkend welke opgave typerend is voor de bovengrens van de 
bestuurskracht en welke opgave goed laat zien wat de ondergrens is. Samen geven deze de 
bandbreedte van bestuurskracht weer. Alle overige opgaven in Grave liggen redelijkerwijs binnen 
deze bandbreedte. 
 

Conclusie 3 

(i) De opgave ‘Herontwikkelen Visioterrein’ is typerend voor de bovengrens van de bestuurskracht 
van gemeente Grave. De bestuurskracht is hier goed. Dit onderwerp laat zien dat gemeente 
Grave in staat is slagvaardig en dus ook bestuurskrachtig op te treden.  
 
(ii) De opgave ‘Snippergroen’ is typerend voor de ondergrens van de bestuurskracht van 
gemeente Grave. De bestuurskracht is bij dit onderwerp laag. 
 
(iii) De opgaven ‘Wisseveld tot medio 2014’en de ‘Wisseveld vanaf 2014’ zijn typerend voor de 
ontwikkeling van de bestuurskracht die gemeente Grave doormaakt. De bestuurskracht is bij dit 
onderwerp in eerste instantie laag, maar door daadkrachtig ingrijpen neemt de bestuurskracht 
significant toe en wordt een impasse doorbroken. 

 

Boven- en ondergrens van de casus tonen de bandbreedte van bestuurskracht 

 
Figuur 3.1: Overzicht bestuurskracht casus. 
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4 Invulling van bestuurlijke voorwaarden  
 
In het onderzoek is gekeken naar zes bestuurlijke voorwaarden die de bestuurskracht kunnen 
stimuleren of belemmeren.  
 

Conclusie 4 

(i) Over de hele linie is de invulling van de bestuurlijke voorwaarden gestegen van matig tot 
voldoende,  in de periode 2012 tot 2017. 
 
Verschillende punten vallen in het bijzonder op: 

 Het politiek en bestuurlijk samenspel is verbeterd, maar is nog steeds niet voldoende 
constructief. 

 Samenspel met samenleving is bij een aantal dossiers verbeterd, maar moet over de hele 
linie beter. In Grave is een harde kern van kritische bewoners. Er is sprake van een verzuurde 
verhouding die negatief doorwerkt op de feitelijke bestuurskracht en op de beeldvorming 
over de resultaten. 

 Belangrijke verklaring voor de groei in bestuurskracht is de ontwikkeling van de ambtelijke 
organisatie na de totstandkoming van de fusie.  De kwaliteit is toegenomen, maar juist door 
eenzijdige taakstelling vanuit Grave is de ontwikkeling toch ook geremd.  

 De financiële positie is verbeterd de laatste jaren. 
 

Toelichting algehele score bestuurlijke voorwaarden 

In tabel 4.1 lichten we de conclusies toe met de onderzoeksbevindingen voor alle bestuurlijke 
voorwaarden die centraal staan in dit onderzoek. Zie voor een uitwerking: Deel II, hoofdstuk 2.  
 

Bestuurlijke 
voorwaarden 
 

Bevindingen 

A Politiek en bestuurlijk leiderschap 

a1 Besturen vanuit een 
strategische visie 

(i) De gemeente bestuurt in beperkte mate vanuit een algemene strategische visie.  
(ii) Het versterken van strategische visievorming is een bestuurlijk aandachtspunt en dit 
komt tot uiting in een aantal dossiers. 

a2 Politieke knopen 
doorhakken 

(i) Het gemeentebestuur is in staat politieke knopen door te hakken. 
(ii) In de samenleving wordt dit niet breed erkend. 

a3 Eenheid en 
continuïteit van 
leiderschap 

(i) Er is aanvankelijk in beperkte mate sprake van eenheid van leiderschap - gaandeweg 
is dit verbeterd tot een voldoende niveau.  
(ii) Wel is er sprake van continuïteit van leiderschap. 

B Politiek en bestuurlijk samenspel 

b1 Samenspel tussen raad 
en college 

(i) Raad en college werken in beperkte mate vanuit een duidelijke taakverdeling. 
(ii) Het college bewaakt onvoldoende de eigen positie. 
Het democratisch samenspel waarin recht wordt gedaan aan de meerderheid en 
rekening wordt gehouden met de minderheid is onvoldoende. 
De informatievoorziening vanuit het college focust onvoldoende op de politiek 
relevante zaken waar de raad zijn rol kan pakken. Dit verbetert gaandeweg de periode 
tot net voldoende. 

b2 Samenspel tussen 
college/ raad en 
ambtelijke organisatie. 

(i) Er is onvoldoende sprake van een adequaat samenspel tussen college/raad en 
ambtelijke organisatie. 
(ii) Op specifieke dossiers is wel sprake van adequaat samenspel. 
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C Samenspel met de samenleving 

c1 Kwaliteit interactief 
beleid/ 
burgerparticipatie 

(i) De kwaliteit van interactief beleid/ burgerparticipatie is onvoldoende. 
(ii) De laatste twee jaar is sprake van een groeiende kwaliteit van het interactieve 
beleid, met name het college speelt hier een stimulerende rol bij. 

c2 Kwaliteit ‘van buiten 
naar binnen werken’ 

(i) Er is onvoldoende sprake van een responsief bestuur. 

D Regionale samenwerking 

d1 Samenspel met 
gemeenten in de regio 

(i) De kwaliteit van het samenspel met gemeenten in de regio is voldoende. 

d2 Samenspel met 
regionale 
samenwerkings-
verbanden 

(i) De kwaliteit van het samenspel met regionale samenwerkingsverbanden is 
voldoende. 

E Ambtelijke organisatie  

e1 Doelmatig werken  (i) De organisatie werkt onvoldoende integraal. 
(ii) Het maakt in beperkte mate een inschatting van de eigen capaciteiten. 
(iii) De kosten voor de dienstverlening zijn vergelijkbaar met andere gemeenten. 

e2 Leiding ambtelijke 
organisatie 

(i) De ambtelijke organisatie en ook de leiding is nog in ontwikkeling na de fusie.  
(ii) Er is een groot verschil in beeldvorming tussen het college (en in mindere mate raad) 
en de organisatie zelf. 

e3 Kwaliteit van planning 
en control 

(i) De kwaliteit van planning en control is sterk verbeterd sinds 2012, maar is nog 
onvoldoende. 

e4 Personeel en 
organisatie 

(i) De ontwikkeling van de organisatie blijft achter door het onvoldoende beschikbaar 
stellen van organisatiebudget met daarbij opgeteld extra opgelegde taakstellingen. 

e5 Overige hulpbronnen 
zoals huisvesting, 
automatisering en 
informatisering 

(i) De staat van de hulpbronnen is niet hinderlijk voor het realiseren van 
maatschappelijke opgaven. 

F Financiën 

f1 Voldoende financiële 
hulpmiddelen 

(i) Grave zet financiële hulpmiddelen in om tot een gezonde financiële basis te komen 
(ii) De mate waarin het beleid evalueert is onvoldoende. 

f2 Zorgvuldig en 
nauwgezet beheer 

(i) Het financieel beheer is gezond. 
(ii) De lasten per inwoner over het algemeen zijn vergelijkbaar met andere gemeenten 
van vergelijkbare grootte, met uitzondering van éénpersoonshuishoudens.  

Tabel 4.1 bevindingen over voorwaarden die bestuurskracht stimuleren of belemmeren. Zie Deel II, hoofdstuk 2 voor een nadere 

uitwerking. 
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5 Benodigde bestuurskracht voor de toekomst 
 
Tijdens het onderzoek is met interne en externe sleutelpersonen geïnventariseerd welke 
uitdagingen er de komende jaren op gemeente Grave af komen. De vraag is vervolgens of de 
gemeente hierop is voorbereid. 
 

Conclusie 5 

(i) In het onderzoek komt een groot aantal uitdagingen voor de toekomst naar voren – zowel rond 
bestaande als nieuwe opgaven.  
 
(ii) De toekomstige ontwikkelingen vragen om een niveausprong aan bestuurskracht. Om de 
gevraagde niveausprong aan bestuurskracht te kunnen realiseren, is het noodzakelijk om het 
reeds in gang gezette ontwikkelingstraject – op politiek-bestuurlijk en ambtelijk niveau – uit te 
breiden en te intensiveren. 

 
De bestuurskracht van gemeente Grave is  gedurende de onderzoeksperiode 2012 tot  2017  
toegenomen, toch is er nog een gevraagde niveausprong nodig. 
 

Globale impressie van de huidige  en de toekomstig benodigde bestuurskracht  

 
Figuur 5.1: ontwikkelschets van de huidige  en de toekomstig benodigde bestuurskracht. 

 

Toelichting 

We hebben een inventarisatie gemaakt van de opgaven die de komende jaren op de gemeente 
afkomen (zie Deel II, hoofdstuk 3).  
 
Kort samengevat gaat het om de volgende inhoudelijke opgaven:  

 Maatschappelijke zaken: doorontwikkeling sociaal domein. 

 Voorzieningsniveau. 

 Omgevingswet en ruimtelijke ontwikkeling. 

 Economische ontwikkeling en werkgelegenheid. 
 
Kort samengevat gaat het om de volgende aan bestuurlijke voorwaarden gerelateerde opgaven:  

 Ontwikkeling van algemene visie op bestuurskracht Gemeente Grave. 

 Burgerparticipatie. 
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 Kwaliteit van gemeentebestuur verhogen. 

 Doorontwikkeling ambtelijke organisatie. 

 Doorontwikkeling van inzichtelijkheid van de stukken uit de P&C cyclus. 

 Regionale samenwerkingen. 

 Financieel gezond. 
 

De moderne gemeentelijke organisatie staat voor uitdagingen die doorwerken op de toekomstig 
benodigde bestuurskracht. Deze worden weergegeven in de onderstaande figuur. 

 
Figuur 5.2: Uitdagingen moderne gemeentelijke organisatie 
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Deel II: Onderbouwing  
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1 Realisatie van de huidige opgaven 
 

1.1 Beoordeling realisatie opgaven aan de hand van schriftelijke bronnen 
De opgaven zijn in kaart gebracht aan de hand van de programmabegrotingen en coalitieakkoorden 
in de periode 2012 - 2016. De realisatie van de opgaven is eveneens ontleend aan schriftelijke 
bronnen. Het gaat onder meer om de verantwoording in verschillende jaarverslagen en jaarstukken, 
rapportages van inspecties/ toezichthouders en overige bronnen zoals evaluaties en 
monitorgegevens. In bijlage 4 is de volledige bronvermelding opgenomen.  
 

Focus op maatschappelijke effecten en uitvoeringsprestaties 

In de analyse zijn alleen de beoogde maatschappelijke effecten en voorgenomen 

uitvoeringsprestaties opgenomen. De cruciale opgaven van de gemeente liggen namelijk in de 

samenleving en niet in de interne beleidsvoorbereiding en besluitvorming.  

Een opgave is namelijk pas gerealiseerd wanneer daadwerkelijk een effect in de samenleving 

waarneembaar is. 
 

Maatschappelijke effecten (ME): Zichtbare en concrete gevolgen in de samenleving die (mede) het 
resultaat zijn van gemeentelijke inspanningen (uitvoeringsprestaties). (bv. subjectief veiligheidsgevoel 
is gestegen van 80% naar 90%) 
Uitvoeringsprestaties (UP): Feitelijk inzetten van beleidsinstrumenten; uitvoeren van activiteiten 
gericht op de realisatie van concrete maatschappelijke opgaven/effecten, conform besluit of wat nodig 
is. Het gaat hier om een impuls naar buiten en geen interne actie: Een invloedspoging van de 
gemeente waar de samenleving ook daadwerkelijk iets van merkt. (bv. 80 uur handhaven). 
Besluitvormingsprestaties (BP): Het vaststellen van verordeningen, plannen, nota’s, moties e.d. (in 
het bijzonder ook het doorhakken van politieke knopen). 
Beleidsvoorbereidingsprestatie (VP): Concept regelgeving, nota of plan, maatschappelijke 
verkenning, kosten-batenanalyse, onderzoek, evaluatie. Dit heeft primair een interne werking binnen 
het proces van het gemeentebestuur. 
Organisatieprestatie (OP): Door eigen inspanning is de organisatie in staat meer te realiseren, een 
hogere kwaliteit te bieden en/of efficiënter te werken.  
Een interne impuls gericht op het verbeteren van de kwantiteit, kwaliteit en de kosten van de 
organisatie (bv. opleiden BOA’s). 
Samenwerkingsprestaties (SP): realisatie van samenwerking met andere partijen. Het kan dan 
bijvoorbeeld gaan om connectie, commitment, coördinatie en coproductie. 
 

Zie ook: http://opgavengestuurdwerken.nl/wiki/De_Prestatieladder 

 

Indeling opgaven 

Gemeente Grave onderscheidt in de programmabegrotingen en jaarverslagen 5 programma’s. Wij 
delen de programma’s voor dit onderzoek in naar een aantal opgaven op het gebied van beleid en 
dienstverlening. 
 

Totaalbeeld 

In tabel 1.1 geven we het totaalbeeld weer. Voor 51% van de beoogde maatschappelijke effecten en 

uitvoeringsprestaties is de realisatie onbekend (de realisatie is niet gedocumenteerd). Voor 45% van 

de opgaven staat vast dat deze geheel of gedeeltelijk gerealiseerd zijn. Voor 4% van de opgaven is 

helder dat deze niet gerealiseerd zijn.  

 

http://opgavengestuurdwerken.nl/wiki/De_Prestatieladder
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Realisatie van opgaven 

 Ja Deels Nee Realisatie 
onbekend 

Totaal 

Opgaven Maatschappelijke effecten 2 12 2 27 43 

Uitvoeringsprestaties 3 15 1 10 29 

Totaal 5 27 3 37 72 

Tabel 1.1: Realisatie van alle opgaven. Vastgesteld op basis van schriftelijke bronnen.  

 
Leeswijzer 

In de tabellen op de volgende pagina’s geven we voor de afzonderlijke programma’s weer welke 
resultaten de gemeente beoogt en wat de resultaten zijn. Daarbij wordt telkens de bron vermeld. 
De letter ‘S’ en het bijbehorende nummer verwijzen naar een schriftelijk stuk. Zie daarvoor ook de 
bronnenlijst in Deel III. 
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Opgave Dienstverlening  

 Beoogde resultaten: Evalueer-

baar? 

Gerealiseerd? 

Maat-

schappelijk 

effect 

Geen maatschappelijke effecten 
vastgesteld. 

 - 24% van de inwoners van 
Grave is ontevreden over 
de dienstverlening (ter 
vergelijk: dit is 13% in 
gemeenten met inwoners 
<25.000) 
(waarstaatjegemeente.nl) 

- 73% van de inwoners vindt 
dat aanvragen of 
voorleggen is gemakkelijk 
(77%<25.000) 
(waarstaatjegemeente.nl) 

- 55% vindt dat er 
voldoende communicatie 
over verloop afhandeling 
is (64%<25.000) 
(waarstaatjegemeente.nl) 

Uitvoerings-

prestatie 

Grave levert vraaggerichte en 

geïntegreerde diensten en communiceert 

hierover op een begrijpelijke en 

toegankelijke wijze. Grave werkt 

bedrijfsmatig. 

 

Norm Situatie 

 

Beoogd 

2015 

Oordeel burgers 

duidelijkheid 

informatie 
8,7 

(2014) 
8,8 

Oordeel burgers 

toegankelijkheid 

informatie 

6,9 
(2014) 

7,5 

Oordeel burgers 

gemeentelijke 

informatie via 

kranten 

7,4 
(2014) 

7,7 

Oordeel burgers 

informatie 

website 

6,8 
(2014) 

7,2 

(Bron: Programmabegroting 2015 (S1) en 

Jaarverslag 2015 (S6)) 

 

In het Jaarverslag 2015 (S1) worden voor 

deze indicatoren geen gerealiseerde 

resultaten gepresenteerd. Aangegeven 

wordt dat Grave een keer per twee jaar 

deel neemt aan het onderzoek voor de 

benchmark ‘Waar staat jegemeente?’. De 

Enigszins Deels. 
- De betrouwbaarheid van 

de Basisregistratie 
personen (BRP) en de 
reisdocenten 
Is bewezen door de 
positieve uitslag van de 
zelfevaluatie (S1, 2015): 

 Score 

bestandscontrole 

persoonslijsten: 99,6% 

 Score vragenlijst BRP: 

goed 

 Score vragenlijst 

reisdocumenten: goed 
- Algemeen oordeel 

waarderingskamer 
uitvoering Wet 
Onroerende Zaken (WOZ): 
goed (S1, 2015) 

- Het gemiddelde 
rapportcijfer van de 
algehele dienstverlening 
bedroeg een 6,2. (S2,2014) 
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 Beoogde resultaten: Evalueer-

baar? 

Gerealiseerd? 

meest recente deelname vond in het najaar 

van 2014 plaats.  

Grave maakt de dienstverlening zo simpel 

en slank als mogelijk (efficiënt) en levert 

deze samen (oftewel, iedereen draagt bij 

aan het voorkomen van bureaucratie en 

aan een efficiënte vorm van 

dienstverlening). 

 

Norm Situatie Beoogd 

2015 

Oordeel 
bezoeker 
deskundigheid 

8,6 
(2014) 

8,7 

Oordeel 

bezoeker over 

inleving 

medewerker 

8,6 
(2014) 

8,7 

Oordeel 

bezoeker 

doorlooptijd 

8,3 
(2014) 

8,4 

Directe 

afhandeling door 

TIC 
30% 

(2014) 
50% 

Naleving 

servicenormen 

(opnamesnelheid 

telefonie) 
60% 

(2014) 

 
60% 

 

(Bron: Programmabegroting 2015 (S6)en 

Jaarverslag 2015 (S1)) 

 

In het Jaarverslag 2015 (S1) wordt voor 

deze indicatoren geen gerealiseerde 

resultaten gepresenteerd. Aangegeven 

wordt dat Grave een keer per twee jaar 

deel neemt aan het onderzoek voor de 

benchmark ‘Waar staat jegemeente?’. De 

meest recente deelname vond in het najaar 

van 2014 plaats. De eerst volgende 

deelname is in 2016. 

Enigszins Deels. 
- Directe afhandeling van 

Telefonisch Informatie 
Centrum = 50% (S1, 2015) 

- Naleving servicenormen 
(opnamesnelheid 
telefonie) = 75% (S1, 2015) 

De gemeente wil de kans op 

identiteitsfraude tot een minimum 

beperken. 

Enigszins Deels. 
- De betrouwbaarheid van 

dit proces is bewezen door 
de uitslag van de 
zelfevaluatie 
reisdocumenten en 
bevestigd door de 
steekproef van het 
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 Beoogde resultaten: Evalueer-

baar? 

Gerealiseerd? 

ministerie. Het algemeen 
oordeel van het ministerie: 
goed. (S1, 2015) 

- Aantal gesignaleerde 
onrechtmatigheden in 
overlegde documenten 
(paspoort, ID-kaart, 
rijbewijs) in 2015 = 0 (S1, 
2015) 

 

Opgave Veiligheid 

 Beoogde resultaten: Evalueer-

baar? 

Gerealiseerd? 

Maat-

schappelijk 

effect 

Borgen van een veilige leefomgeving in de 
gemeente Grave, waarbij de nadruk ligt op 
het voorkomen en beheersen van onveilige 
situaties (2015:S1, 2014:S2,2014:S3) 
 
Norm: niet genoemd. 

Enigszins  Deels. 
- Op de landelijke lijst van 

meest onveilige 
gemeentes is de 
gemeente Grave gedaald 
met 124 plaatsen naar 
plaats 272. (S2, 2014) 

- 88% van de inwoners van 
Grave voelt zich 
(meestal/altijd) veilig in de 
buurt. (2014, 
waarstaatjegemeente.nl) 

Uitvoerings-

prestatie 

Het integraal, gecoördineerd en 

georganiseerd uitvoering geven op het 

gebied van openbare orde en veiligheid en 

rampen- en crisisbeheersing. Hierbij wordt 

gebruik gemaakt van de veiligheidsketen 

(pro-actie, preventie, preparatie, repressie 

en nazorg). (2015:S1, 2014:S2) 

 

Norm Situatie Beoogd 

2015 

Overlastgevende 

jeugdgroepen 

0 

(2014) 

0 

Criminele 

jeugdgroepen 

0  

(2014) 

0 

(Bron: Jaarverslag 2015, S1) 

Zeer 

selectief 

Deels. 
- Op basis van de 

Shortlistmethodiek 
jeugdgroepen 
overlastgevende 
jeugdgroepen aantal = o 
(S1, 2015) 

- Criminele jeugdgroepen 
aantal = 0 (S1, 2015) 

Borgen van de regierol gemeente op het 

gebied van Integrale Veiligheid: 

 Naleving uitvoeringsprogramma 

Integrale handhaving en Integrale 

Veiligheid. (S4, 2012) 

 ‘In 2013 zullen we het beleid uitvoeren 

op grond van het 

uitvoeringsprogramma Integrale 

Veiligheid 2013-2014.’ (2013: S3) 

Ja  Ja. 
- Er is inhoud gegeven aan 

de door de raad gestelde 
prioriteiten in de 
Kadernota Integrale 
Veiligheid 2015-2018. 
Onder meer is het 
convenant veilig uitgaan 
opgesteld. (S1, 2015) 
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 Beoogde resultaten: Evalueer-

baar? 

Gerealiseerd? 

 Uitvoering geven aan de Kadernota 

Integrale Veiligheid 2015-2018 (IV) op 

basis van de methodiek Kernbeleid 

Veiligheid. (2015:S1, 2014:S2) 

- Resultaat 2014: In het 
uitvoeringsprogramma 
Integrale Veiligheid 2013-
2014 is extra aandacht 
besteed aan de 
prioriteiten, door onder 
andere de aansluiting bij 
het RIEC, het houden van 
een witte voetjesactie in 
het kader van donkere 
dagen offensief, het 
houden van integrale 
controles en periodiek 
overleg met diverse 
partners over 
veiligheidsthema’s.  
(S2, 2014) 

- In 2013 zijn diverse 
maatregelen uit het 
Uitvoeringsprogramma 
Integrale Veiligheid 2013-
2014 uitgevoerd, zoals de 
implementatie van de 
nieuwe Drank- en 
Horecawet, informatie 
bijeenkomst 
woninginbraken en de 
uitvoering van het 
veiligheidsarrangement. 
Daarnaast is in 2013 
gestart met de mogelijke 
ontwikkeling en realisatie 
van een jeugd 
ontmoetingsplek.  
(S3, 2013) 

- Er is gewerkt conform de 
taken en prioriteiten 
Uitvoeringsprogramma 
Integrale Handhaving en 
Integrale Veiligheid. De 
evaluaties 2012 hebben 
geleid tot enige 
wijzigingen in de nieuwe 
Uitvoeringsprogramma's 
Integrale Veiligheid en 
Integrale Handhaving.  
(S4, 2012) 

Conform Wet op de Veiligheidsregio zorg 

dragen voor een adequate 

uitvoering proces bevolkingszorg. 

(2015:S1, 2014:S2) 

Ja Ja. 
- Resultaat 2014: CGM is 

voorbereid op het 
handelen tijdens een crisis. 
In het beleidskader 2016 
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 Beoogde resultaten: Evalueer-

baar? 

Gerealiseerd? 

van de Veiligheidsregio is 
de oprichting van een 
regionaal programma 
Bevolkingszorg 
opgenomen. Hiermee 
zullen ook meer regionale 
functionarissen geworven 
worden. In 2015 en 2016 
zullen deze processen 
verder worden ingericht. 
(S2, 2014) 

 

Opgave Bestuur 

 Beoogde resultaten: Evalueer-

baar? 

Gerealiseerd? 

Maat-

schappelijk 

effect 

Het besturen van de gemeente Grave op 
een effectieve, efficiënte en 
maatschappelijk verantwoorde wijze. We 
denken van buiten naar binnen. 
Meedenken, meebewegen, faciliteren en 
niet star toepassen van wet- en 
regelgeving. Denken in ‘wat kan’, in plaats 
van in ‘wat niet kan’. 
 
Norm: niet genoemd. 

Enigszins Onbekend. 

Uitvoerings-

prestatie 

Op het juiste moment en op basis van de 

juiste informatie worden op 

maatschappelijke verantwoorde wijze 

democratische besluiten genomen. 

 

 De raad wordt adequaat ondersteund 

bij zijn volksvertegenwoordigende, 

zijn kaderstellende en zijn 

controlerende rol 

Zeer 

selectief 

Deels. 
- In 2015 zijn er 53 vragen 

ex. art. 39 gesteld. (S1, 
2015) 

- In 2014 zijn 50 vragen ex 
art. 39 gesteld. (S2, 2014) 

- Conform de vastgelegde 
afspraken en regelgeving 
wordt de raad 
geïnformeerd en 
ondersteund. Een 
voorbeeld hiervan is de 
ambtelijke ondersteuning 
bij de raadswerkgroep 
Takendiscussie. In 
opdracht van deze 
werkgroep zijn er 
informatieavonden 
georganiseerd om samen 
met de inwoners van de 
kernen van Grave het 
gesprek aan te gaan over 
de 
bezuinigingsmogelijkhede
n. (S2, 2014) 

Inwoners, ondernemers, verenigingen Enigszins Deels. 
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 Beoogde resultaten: Evalueer-

baar? 

Gerealiseerd? 

en andere maatschappelijke organisaties 

betrekken bij de totstandkoming en 

uitvoering van beleid. 

 

Norm Situatie 

 

Beoogd 

2015 

Oordeel burgers 

mogelijkheid tot 

deelname aan 

beleidsvorming 
5,4 

(2009) 

 
5,6 

Oordeel burgers 

toegankelijkheid 

en 

begrijpelijkheid 

gemeentelijke 

informatie 
7,7 

(2009) 

 
 
 

7,7 

 
(Bron: Programmabegroting 2015 (S1), 

Jaarverslag 2015 (S6)) 

 

- Het jaar (2015) heeft in het 
teken gestaan van het 
verder vormgeven aan 
communiceren en 
interacteren met burgers. 
Zo is er een intensief 
traject geweest met 
verenigingen en 
stichtingen over het 
nieuwe subsidiebeleid, zijn 
er twee inwonerspanel-
onderzoeken uitgevoerd 
en zijn er interactieve 
sessies georganiseerd met 
betrekking tot de 
ontwikkeling van Visio en 
Historisch Grave. (S1, 
2015) 

- In 2014 zijn diverse 
initiatieven geweest om 
burgers, ondernemers, 
verenigingen en andere 
maatschappelijke 
organisatie te betrekken. 
(S2, 2014) 

- In 2013 heeft een meer 
directe communicatie 
plaatsgevonden tussen de 
wijk- en dorpsraden en de 
voor betreffend 
(iDop)onderwerp 
verantwoordelijke 
ambtenaren. (S3, 2013). 

Het bestuur staat open voor klachten en 

bezwaren en streeft naar een vlotte en 

zorgvuldige afhandeling daarvan. 
 

Norm Situatie 

 

Beoogd 

2015 

Percentage 

gegronde 

bezwaarschriften 
11% 

(2014) 

13% 

 

Zeer 
selectief 

Deels. 

- Er zijn twee klachten 
ingediend tegen het 
bestuursorgaan van de 
gemeente Grave. Er is één 
klacht binnen de termijn, 
na verdaging, ongegrond 
verklaard. De andere is 
nog in procedure. (S1, 
2015) 

- Percentage gegronde 
bezwaarschriften = 11% 
(S1, 2015) 

 
 
  



  

 

 

Pagina 28 

Opgave Openbare ruimte 

 Beoogde resultaten: Evalueer-

baar? 

Gerealiseerd? 

Maat-

schappelijk 

effect 

De openbare ruimte zo inrichten en 
onderhouden dat deze voor alle gebruikers 
aangenaam, leefbaar, verkeersveilig en 
prettig te gebruiken is. 
 
Norm: niet genoemd. 

Nee  Onbekend. 

Doelmatige inrichting van de openbare 
ruimte voor de verkeersdeelnemers. 
 
Norm: niet genoemd. 

Nee Onbekend. 

Een schone openbare ruimte. 
 
Norm: niet genoemd. 

Enigszins Deels. 
- De afvalbakken zijn tijdig 

leeggemaakt. Straten 
worden schoongeveegd 
waar dat nodig is. 
Kadavers en illegale 
dumpingen worden direct 
na de melding opgeruimd. 
Behalve bij asbest, 
hiervoor wordt een 
gespecialiseerd bedrijf 
ingehuurd. (S1, 2015) 

- Het vegen van de straten 
en pleinen is volgens de 
vooraf afgesproken 
frequenties uitgevoerd. 
(S2, 2014) 

- 61% van de inwoners van 
Grave beoordelen de buurt 
als schoon. (69%<25.000) 
(2014, 
www.waarstaatjegemeent
e.nl) 

Schoon en veilig straatmeubilair. 
 
Norm: niet genoemd. 

Enigszins Deels 
- Straatmeubilair zoals 

fietsstallingen in de 
binnenstad zijn 
geschilderd. Er is geen 
achterstallig onderhoud 
aan straatmeubilair.  
(S1, 2015) 

- Wij hebben het aanwezige 
straatmeubilair zoals 
banken, fietsenrekken, 
afvalbakken, afzetpaaltjes, 
bloembakken op de 
vereiste wijze 
onderhouden door 
periodiek het 
straatmeubilair te reinigen 
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 Beoogde resultaten: Evalueer-

baar? 

Gerealiseerd? 

en de afvalbakken te 
legen. (S2, 2014) 

Toegankelijke haven van Grave. 

 

Norm: niet genoemd. 

Nee  Nee. 
- De raad heeft inzage 

gekregen in de 
peilgegevens van de haven 
en op basis hiervan krediet 
beschikbaar gesteld voor 
het baggeren in 2016. (S1, 
2015) 

- In 2014 is de haven 
gepeild. Uit uitgevoerde 
metingen blijkt dat er 
onvoldoende diepgang is. 
(S2, 2014) 

De belevingswaarde van de groene 
openbare ruimte (natuur en groen) in de 
leefomgeving in stand houden en waar 
mogelijk verbeteren. 
 

Norm Situatie 

 

Beoogd 

2015 

Te renoveren % 

per jaar 

3,5% 

(2014) 

2,5% 

(Bron: 2015, S1) 
 

Nee  Onbekend. 
- Realisatie 2015 Te 

renoveren % per jaar = 
0,5% (S1, 2015) 

- In 2014 hebben geen 
groenrenovaties 
plaatsgevonden (S2, 2014) 

- 89% van de inwoners van 
Grave vindt dat er 
voldoende groen in de 
buurt is. (85%<25.000) 
(2014, 
waarstaatjegemeente.nl) 

Duurzame groenvoorziening met positieve 
uitstraling. (Bescherming en herstel van 
natuur, versterken van ecologische 
verbindingsstructuren) 
 

Norm Situatie Beoogd 

2015 

Percentage te 

onderhouden 

bomen 
25% 

(2014) 

25% 

Visuele 

veiligheids-

inspectie bomen 
2000 

(2014) 

2000 

(Bron: 2015, S1) 
 

Nee  Onbekend. 

- Percentage te 
onderhouden bomen = 
25% (S1, 2015) 

- Visuele 
veiligheidsinspectie 
bomen = 2000 (S1, 2015) 

- Versterken ecologische 
verbindingsstructuren: in 
2014 en 2015 geen 
concrete activiteiten 
ontplooid. (S1: 2015, 
S2:2014) 

Een goed functionerend rioleringssysteem 
voor het inzamelen en vervoeren van 
afvalwater en regenwater. 
 
 
 
 

Enigszins Deels. 
- Klachten van 

verstoppingen = 60  
(S1, 2015) 

- Verstoppingen in 
kolkaansluitingen 
verhelpen = 35 (2015,S1) 
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 Beoogde resultaten: Evalueer-

baar? 

Gerealiseerd? 

Norm Situatie Beoogd 

2015 

Klachten van 

verstoppingen in 

hoofdleidingen 
75 

(2014) 

70 

Verstoppingen in 

de 

kolkaansluitingen 

(circa 4.300 stuks) 

verhelpen. 
50 

(2014) 

 

 

50 

(Bron: 2015, S1) 
 

Waardecreatie bij de gebruikers van 
gemeentelijk vastgoed: 
- De vraag van gebruikers zoveel mogelijk 

koppelen aan de vastgoedexploitatie. 

 

Norm: niet genoemd. 

Enigszins Onbekend. 

Uitvoerings-

prestatie 

Het onderhoudsniveau van de wegen op 
peil houden. 
 
 

Zeer 

selectief 

Onbekend. 
- De inspectie van wegen is 

in 2015 niet uitgevoerd, 
maar staat voor begin 
2016 gepland. (S1, 2015) 

- Voor 2015 stond geen 
reconstructie van wegen 
gepland. (S1, 2015) 

- In 2014 zijn alle wegen 
geïnspecteerd en de 
resultaten zijn ingevoerd 
in het beheersysteem. (S2, 
2014) 

- In 2013 is uitvoering 
gegeven aan de 
jaarschijven van de diverse 
beheerplannen o.a. groen, 
wegen en de openbare 
verlichting om de 
leefbaarheid binnen de 
gemeente Grave, wijken 
en dorpskernen te 
behouden en te 
verbeteren. (S3, 2013) 

Voldoende en veilige openbare verlichting Enigszins Deels. 
- In 2015 is het door de raad 

vastgestelde beheerplan 
uitgevoerd volgens het 
investeringsschema. (S1, 
2015) 

Veilige speelplekken Enigszins Ja. 
- De speeltoestellen zijn 

periodiek gekeurd en 
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 Beoogde resultaten: Evalueer-

baar? 

Gerealiseerd? 

voldoen aan de 
veiligheidseisen. De 
ondergronden van de 
speelgelegenheden 
worden volgens plan 
onderhouden. (S1, 2015) 

- Speelplekken zijn 
geïnspecteerd en 
onderhouden. (S2, 2014) 

Aanpak groenstrokenproblematiek: 
terugdringen onrechtmatig grondgebruik. 

Enigszins Deels. 
- Het project snippergroen 

is afgerond. (S1, 2015) 
- De Rekenkamercommissie 

constateert in haar rapport 
dat het project inhoudelijk 
succesvol lijkt, dat geen 
inhoudelijke 
onregelmatigheden zijn 
geconstateerd, maar dat 
er wel aandachts- en 
verbeterpunten zijn voor 
de wijze waarop het één 
en ander is behandeld. 

 

Opgave Economie en toerisme 

 Beoogde resultaten: Evalueer-

baar? 

Gerealiseerd? 

Maat-

schappelijk 

effect 

Versterken van de economische 

structuur: Bevorderen werkgelegenheid 

 

Norm Situatie Beoogd 

2014 

Aantal bedrijven 940 

(2014) 

741 

Werkgelegenheid 3.740 

(2014) 

3.751 

(Bron: Jaarverslag 2014. Geen cijfers in 

Jaarverslag 2015) 

Enigszins Onbekend. 
- Geen cijfers 

gedocumenteerd voor 
2015. 

- In 2013 zijn 31 nieuwe 
ondernemers ondersteund 
met hun verzoeken en dit 
heeft concreet geleid tot 6 
nieuw-vestigingen. ‘ 
(S3, 2013) 

- 93,4 vestigingen per 1.000 
inwoners (133,7<25.000). 
(2015, 
waarstaatjegemeente.nl) 

- 93,6 oprichtingen per 
1.000 vestigingen 
(80,2<25.000) (2015, 
waarstaatjegemeente.nl) 

- Werkloosheid is 6,1% 
(5,6%<25.000) (2015, 
waarstaatjegemeente.nl) 

Bevorderen economische samenwerking: 

Versterken van de economische positie 

van het Land van Cuijk 

Nee  Onbekend. 
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 Beoogde resultaten: Evalueer-

baar? 

Gerealiseerd? 

 

Norm: niet genoemd. 

Meer toeristen naar de gemeente Grave 

trekken. 

 

Norm: niet genoemd. 

Enigszins Onbekend. 
- Evenementen voor Grave 

gestimuleerd. […]Het VVV 
TOP Grave is gerealiseerd 
in het historisch stadhuis. 
(S1, 2015) 

- Met sleutelpersonen zijn 
gesprekken gevoerd om te 
komen tot een krachtiger 
samenwerking en 
effectieve structuur op 
toeristisch gebied. (S2, 
2014) 

- Op het gebied van 
toerisme hebben er in 
2013 verschillende lokale 
en regionale activiteiten 
plaatsgevonden. Onder 
andere is de Jan de Jong 
route totstand gekomen, 
in Grave is het 
wandelknoopnetwerk 
aangelegd en aangesloten 
op het landelijke netwerk 
en er zijn voorbereidende 
werkzaamheden verricht 
om te komen tot een 
voorstel voor 
camperparkeerplaatsen. 
(S3, 2013) 

Meer watertoeristen (recreatie- en 

cruisevaart) naar Grave trekken. 

 

Norm: niet genoemd. 

Enigszins Onbekend. 

Benutting monumenten en erfgoed ter 

promotie van de gemeente Grave. 

 

Norm: niet genoemd. 

Nee  Onbekend. 

Uitvoerings-

prestatie 

Versterken van de economische 

structuur:  
- Focus op Agro&Food 
- Bevorderen en verbeteren functioneel-

ruimtelijke structuur 

Nee  Onbekend. 

Toerisme als nieuwe economische 

trekker maken voor het Land van Cuijk 

(Strategische Visie Land van Cuijk). 

Nee Onbekend. 
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Opgave Bouwen en wonen 

 Beoogde resultaten: Evalueer-

baar? 

Gerealiseerd? 

Maat-

schappelijk 

effect 

Het verder verduurzamen van gebouwen 

en hun omgeving: 
- Energiezuinig (ver)bouwen en het 

terugdringen van energie- en 
woonlasten. 

- Het verbeteren van de 
levensloopbestendigheid van en in 
gebouwen. 

- Het bewustmaken van de eindgebruiker 
van de meerwaarde van duurzame 
gebouwen en de mogelijkheden voor 
het terugdringen van energielasten. 

 

Norm: niet genoemd. 

Enigszins Onbekend. 

De kwaliteit van ons landschap behouden 

en naar een hoger niveau tillen. 

 

Norm: niet genoemd. 

Nee  Onbekend. 

Het realiseren van een aantrekkelijke en 

duurzame leefomgeving. 

(Bron: S1, 2015) 
 

Norm Situatie 

 

Beoogd 

2015 

Planning 

woningbouw-

programmering 

1 

(2014) 

60 

Zeer 

selectief 

Nee. 
- Realisatie Planning 

volgens woningbouw-
programmering 2015 = 1 
(S1, 2015) 

- Realisatie 2014= 17 in 
aanbouw, 15 particuliere 
kavels, 1 woning 
toegevoegd. (S2, 2014) 

Het vitaal houden en verduurzamen van 

het platteland 

 

Norm: niet genoemd. 

Nee  Onbekend. 

Uitvoerings-

prestatie 

Een adequaat en up-to-date 

planologische kader voor de hele 

gemeente. 

Nee Deels 
- In de raadsvergadering 

van 28 januari 2014 is de 
Structuurvisie gemeente 
Grave 2025 (‘Vitale 
vestinggemeente aan de 
Maas’) vastgesteld.  
(S2, 2014) 

 

Opgave Milieu 

 Beoogde resultaten: Evalueer-

baar? 

Gerealiseerd? 

Maat-

schappelijk 

effect 

Het borgen van een hoge milieukwaliteit 

van de gebouwde omgeving door het 

opstellen en uitvoeren van integraal 

Nee  Onbekend. 
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 Beoogde resultaten: Evalueer-

baar? 

Gerealiseerd? 

beleid ten aanzien van de taken bodem, 

geluid, geur, lucht en externe veiligheid. 

 

Norm: niet genoemd. 

De kwaliteit van ons landschap behouden 

en naar een hoger niveau tillen. 

 

Norm: niet genoemd. 

Nee Onbekend. 

Het bevorderen van hergebruik en 

afvalscheiding zodat de restafvalstroom 

wordt gereduceerd. 

 

 

(Bron: S1, 2015) 

Norm Situatie 

 

Beoogd 

2015 

Restafval per 

inwoner (kg) 
77  

(CBS, 

2012) 

75 

Enigszins Ja. 
- Restafval per inwoner (kg) 

= 65,3kg (S1, 2015) 
- Er wordt ruimschoots 

voldaan aan de 
doelstelling uit het 
Landelijk Afvalbeheerplan 
(LAP). Doelstelling uit het 
LAP is het behalen van 
60% afvalscheiding, 
echter de inwoners in het 
Land van Cuijk en Boekel 
scheiden ruim 85% van 
het huishoudelijk afval. 
(S2, 2014) 

- De streefwaarde voor het 
behalen van 50 kg fijn 
restafval per inwoner in 
2014 is echter niet 
behaald. Realisatie = 54,7 
kg/inwoner. (S2,2014) 

Uitvoerings-

prestatie 

Het beschikken over een goed 

functionerend systeem voor het 

inzamelen en verwerken van huishoudelijk 

afval. 

Enigszins Deels. 
- De Bestuurscommissie 

Afvalinzameling (BCA) 
heeft gezorgd voor een 
goede naleving van de 
inzamel- en 
verwerkingscontracten. 
Als gevolg van juist en 
goed contractbeheer door 
de BCA zijn de kosten 
volgens begroting.  
(S1, 2015) 

Voldoen aan de landelijke 

kwaliteitscriteria VTH 

Zeer 

selectief 

Onbekend. 
- Verbeterpunten uit de 

nulmeting zijn 
meegenomen in het 
gemeentelijk integraal 
toezichts- en 
handhavingsplan en zijn 
vervolgens uitgevoerd. 
(S1, 2015) 
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 Beoogde resultaten: Evalueer-

baar? 

Gerealiseerd? 

Het beperkt houden van de hoeveelheid 

zwerfafval. 

 

 

Enigszins Onbekend. 
 

 

Opgave Sport en cultuur 
 Beoogde resultaten: Evalueer-

baar? 

Gerealiseerd? 

Maat-

schappelijk 

effect 

Cultuurhistorische waarden (immaterieel 

erfgoed) in de gemeente blijven 

behouden en worden waar mogelijk 

versterkt. 

 

Norm: niet genoemd. 

Zeer 

selectief 

Onbekend. 
- In 2015 zijn het Graafs 

museum, het Filmcafé 
Grave en lokale sociaal- 
culturele 
(vrijwilligers)organisaties 
gesubsidieerd. (S1, 2015) 

- In 2015 is gestart met het 
herzien van het 
subsidiestelsel. (S1, 2015) 

Inwoners hebben vrije en laagdrempelige 

toegang tot bronnen van kennis en 

cultuur waarbij ze zich kunnen 

ontplooien, vaardigheden kunnen 

ontwikkelen en kunnen 

deelnemen aan activiteiten op het gebied 

van ontmoeting en ontspanning. 

 

Norm Situatie 

 

Beoogd 

2014 

Aantal 

bezoekers 

Graafs museum 

(> 17 jaar) 

5.096 

(2014) 

 

4.250 

Aantal 

bezoekers 

Graafs museum 

(< 18 jaar) 

1.804 

(2014) 

 

750 

(Bron: Jaarverslag 2014, S2. Geen cijfers 

in Jaarverslag 2015) 

Nee  Onbekend. 
- Geen cijfer 

gedocumenteerd over 
realisatie 2015. 

- In 2013 waren van de in 
totaal 7.650 bezoekers 
(5.223 museum; 2.427 
Kazematten) en 2.652 
jonger dan 18 jaar.  
(S3, 2013) 

- In 2012 hadden 773 
jongeren gratis toegang. 
In totaal waren er 5.339 
bezoekers (S4, 2012) 

Toegankelijke bibliotheek-faciliteit 

voor alle inwoners. 

 

Norm Situatie Beoogd 

2014 

% inwoners lid 

van Biblioplus 

25% 

(2014) 

25% 

(Bron: Jaarverslag 2014, S2. Geen cijfers 

in Jaarverslag 2015) 

Enigszins Onbekend. 
- Geen cijfer 

gedocumenteerd over 
realisatie 2015. 

 

Sportstimulering: (Meer) inwoners doen 

mee aan sport- en beweegactiviteiten 

Zeer 

selectief 

Deels. 
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 Beoogde resultaten: Evalueer-

baar? 

Gerealiseerd? 

 

Norm Situatie Beoogd 

2014 

Aantal 

leerlingen dat 

gebruik maakt 

van aanbod uit 

Sjors Sportief 

686 

(2014) 

 

 

450 

Aantal 

jeugdleden dat 

gesubsidieerd 

wordt via 

jeugdleden-

subsidie 

1.088 

(2014) 

 

 

 

1.500 

(Bron: S2, 2014) 

 

- Geen cijfers over realisatie 
2015. 

- De werving van de 
functionaris / JOGG 
regisseur is in 2015 
opgestart. (S1, 2015) 

- Met het project ‘Sjors 
Sportief’ is aan kinderen 
de mogelijkheid geboden 
om 
sportintroductiecursussen 
te volgen. In totaal hebben 
447 kinderen zich 
ingeschreven voor een 
dergelijke 
sportintroductiecursus. 
(S1,2015) 

Uitvoerings-

prestatie 

Zorgen voor behoud, versterking en 

duurzame ontwikkeling van erfgoed. 

Nee Deels. 

Er is subsidie verstrekt voor 

onderhoud gemeentelijke 

monumenten op grond van 

de subsidieverordening 

gemeentelijke monumenten 

waarbij eigenaren van 

gemeentelijke monumenten 

eenmaal per 5 jaar 

maximaal 2.500 euro aan 

tegemoetkoming in kosten 

van onderhoud kunnen 

aanvragen. (S2, 2014) 

Het stimuleren van kunstzinnige 

vorming en kunstbeoefening. 

Nee  Onbekend. 

Het stimuleren van volkscultuur en 

Podiumkunsten. 

Nee  Onbekend. 

Het stimuleren van kunstzinnige 

vaardigheden en kennis van culturele 

waarden voor kinderen in het 

basisonderwijs. 

Nee  Onbekend. 
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Opgave Kind en onderwijs 

 Beoogde resultaten: Evalueer-

baar? 

Gerealiseerd? 

Maat-

schappelijk 

effect 

Een kwalitatief goed en gevarieerd 

onderwijs-huisvestingsaanbod. 

 
 

Norm Situatie Beoogd 

2015 

Aantal brede 

scholen in de 

gemeente 
1 

(2014) 

2 

Zeer 

selectief 

Deels. 
- Aantal brede scholen in de 

gemeente = 2 (S1, 2015) 

Bevordering ontwikkelingsniveau 2 tot 23 

jarigen: 
- Verbetering van de startcondities van 

kinderen in het onderwijs. 
- Het stimuleren van het behalen van 

minimaal het niveau ‘startkwalificatie’. 
- Wegnemen van belemmeringen voor 

het volgen van onderwijs en vergroten 
zelfredzaamheid. 

 

 

(Bron: S1, 2015) 

Norm Situatie Beoogd 

2015 

Percentage van 

doelgroepkinder

-en dat 

deelneemt aan 

het VVE-aanbod 

84% 

(2014) 

 

 

>75% 

Percentage 

voortijdig 

schoolverlaters 
1,9% 

(2014) 

2,4% 

Zeer 

selectief 

Deels. 
- Percentage van 

doelgroepkinderen dat 
deelneemt aan het VVE-
aanbod = 88% (S1, 2015) 

- Percentage voortijdig 
schoolverlaters = 1,9%  
(S1, 2015) 

Kwalitatief goede opvang voor kinderen. 

 

(Bron: S1, 2015) 

Norm Situatie Beoogd 

2015 

De 

gemeentelijke 

status van de 

onderwijs-

inspectie 

A 

(2014) 

 

 

A 

Enigszins Ja. 
- De inzet op toezicht en 

handhaving is door de 
Inspectie van het 
Onderwijs gewaardeerd 
met de A-status (hoogst 
haalbare status).  
(S1, 2015) 

Uitvoerings-

prestatie 

Geen uitvoeringsprestaties vastgesteld.   



  

 

 

Pagina 38 

Opgave Maatschappelijke zaken 

 Beoogde resultaten: Evalueer-

baar? 

Gerealiseerd? 

Maat-
schappelijk 
effect 

De leefbaarheid in de dorpskernen en 

wijken in stand houden en waar mogelijk 

en noodzakelijk versterken. 

 

Norm: niet genoemd. 

Enigszins Deels 
- In samenwerking met 

Brabant Zorg en Brabant 
Wonen wordt het beheer 
en de exploitatie van 
Catharinahof verder 
geoptimaliseerd.  
(S1, 2015) 

-  Met de Stichting 
Quadrant, Stichting 
Gemeenschapshuis Gassel 
en Wijkraad Estersveld / 
de Stoof zijn afspraken 
gemaakt over het beheer 
en de exploitatie van de 
accommodaties. (S1, 2015) 

- In het kader van de 
Uitvoeringsagenda 
Strategische Visie Land 
van Cuijk is een 
rapportage/inventarisatie 
over de aanwezige 
maatschappelijke 
voorzieningen in de 
dorpen en wijken 
opgeleverd en besproken. 
Kwantiteit en kwaliteit van 
deze voorzieningen wordt 
gezien als graadmeter van 
leefbaarheid. Deze 
inventarisatie voor de 
gemeente Grave is in 
overeenstemming met het 
algemene beeld in Land 
van Cuijk, namelijk dat het 
gebied goed voorzien is. 
Daarbij staan wel m.n. de 
scholen, in het bijzonder in 
de kleine keren, onder 
druk van een snelle 
ontgroening. (S2, 2014) 

Inwoners zijn betrokken bij en 

verantwoordelijk voor hun eigen woon- en 

leefomgeving. 

 

Norm: niet genoemd. 

Zeer 

selectief 

Deels. 
- Elke wijk of dorp kent een 

eigen wijk- en dorpsraad. 
(S1, 2015) 

- Op uitnodiging van de 
wijk- en dorpsraden heeft 
het college alle wijk- en 
dorpsraden bezocht. 
Hierbij zijn de wijk- en 
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 Beoogde resultaten: Evalueer-

baar? 

Gerealiseerd? 

dorpsraden een geschikt 
middel 
om met de bewoners te 
communiceren en in 
overleg te treden over 
alles wat de 
desbetreffende wijk of 
dorp betreft. (S1, 2015) 

Het aantal mensen met overgewicht en 

obesitas per gemeente minimaal 

stabiliseren. 

(Bron:S6) 
 

Norm Situatie Beoogd 

2015 

% Jongeren 

met 

overgewicht 

10% 

(2014) 

<10% 

% 

Volwassenen 

met ernstig 

overgewicht 

10% 

(2014) 

<10% 

% Ouderen 

met ernstig 

overgewicht 

17% 

(2014) 

<17% 

Enigszins Onbekend. 
- Indicatoren zijn alleen 

opgenomen in de 
Programmabegroting 
2015 en niet in het 
Jaarverslag 2015. 
Realisatie 2015 is 
onbekend. 

Alcoholgebruik onder jongeren die jonger 

zijn dan 18 tegen te gaan. 

 

(Bron:S6) 

Norm Situatie Beoogd 

2015 

Binge drinking 

(coma drinken 

jongeren) 
13% 

(2014) 

<13% 

Enigszins Onbekend. 
- Indicatoren zijn alleen 

opgenomen in de 
Programmabegroting 
2015 en niet in het 
Jaarverslag 2015. 
Realisatie 2015 is 
onbekend. 

Het schadelijk of overmatig alcoholgebruik 

van volwassenen en ouderen stabiliseren. 

 

 

Enigszins Onbekend. 
- Indicatoren zijn alleen 

opgenomen in de 
Programmabegroting 
2015 en niet in het 
Jaarverslag 2015. 
Realisatie 2015 is 
onbekend. 
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 Beoogde resultaten: Evalueer-

baar? 

Gerealiseerd? 

(Bron:S6) 

 

Norm Situatie Beoogd 

2015 

% Overmatig 

alcoholgebruik 

onder 

volwassenen 
14% 

(2014) 

 

 

<14% 

% Overmatig 

alcoholgebruik 

onder ouderen 
10% 

(2014) 

<10% 

Percentage kwetsbare ouderen niet 

verder laten stijgen. 

 

(Bron:S6) 

 

Norm Situatie Beoogd 

2015 

Kwetsbare 

ouderen 
18% 

(2014) 

<18% 

Enigszins Onbekend. 
- Indicatoren zijn alleen 

opgenomen in de 
Programmabegroting 
2015 en niet in het 
Jaarverslag 2015. 
Realisatie 2015 is 
onbekend. 
 

Kinderen/jongeren kunnen gezond en 

veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen 

en naar vermogen meedoen aan de 

samenleving. 

 

Norm: niet genoemd. 

Nee  Onbekend. 

Inwoners zijn zelfredzaam en participeren 

naar vermogen zelfstandig in de 

samenleving. 

 Het ondersteunen van kwetsbare 

inwoners voor zover er geen 

oplossing kan worden gevonden 

binnen het sociale netwerk. 

 Zoveel mogelijk inwoners zijn actief 

als vrijwilliger. 

 

Enigszins Onbekend. 
- Indicatoren zijn alleen 

opgenomen in de 
Programmabegroting 
2015 en niet in het 
Jaarverslag 2015. 
Realisatie 2015 is 
onbekend. 
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 Beoogde resultaten: Evalueer-

baar? 

Gerealiseerd? 

(Bron: S6) 
 

Norm Situatie Beoogd 

2015 

% mantelzorgers 

(volwassenen)  

12% 

(2014) 

12% 

% mantelzorgers 

(ouderen) 

15% 

(2014) 

15% 

% volwassenen 

dat 

vrijwilligerswerk 

verricht 
31% 

(2014) 

 

31% 

% ouderen dat 

vrijwilligerswerk 

verricht 

39% 

(2014) 

39% 

Inwoners kunnen naar vermogen 

participeren in de samenleving: 

Voorkomen van sociaal isolement 

(minimabeleid) 

 

(Bron: S1, 2015) 

 

Norm Situatie Beoogd 

2015 

Aanvragen 

bijzondere 

bijstand 

225 

(2014) 

220 

Aanvragen 

reductieregeling 
70 

(2014) 

43 

Aanvragen 

individuele 

inkomenstoeslag 
35 

(2014) 

55 

Aanvragen 

schuldhulp-

verlening 

42 

(2014) 

51 

Zeer 

selectief 

Deels. 
- Realisatie Aanvragen 

bijzondere bijstand = 227. 
(S1, 2015) 

- Realisatie Aanvragen 
reductieregeling= 77.  
(S1, 2015) 

- Realisatie Aanvragen 
individuele 
inkomenstoeslag = 44.  
(S1, 2015) 

- Realisatie Aanvragen 
schuldhulpverlening = 47. 
(S1, 2015) 

- Er is individuele, financiële 
ondersteuning geboden 
aan inwoners met een laag 
inkomen om aan sociale, 
culturele, sportieve en 
maatschappelijke 
activiteiten te kunnen 
deelnemen. (S2, 2014) 

- Aanvragen voor de diverse 
onderdelen van het 
Minimabeleid zijn 
afgehandeld. (S2, 2014) 

- Schuldhulpverlening, 
zowel minnelijk als 
wettelijke trajecten, is 
aangewend. (S2, 2014) 

Het bieden van een vangnet voor inwoners 

met steun van de sociale omgeving, zodat 

zij voldoende kunnen participeren in de 

samenleving: 

Nee  Onbekend. 
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 Beoogde resultaten: Evalueer-

baar? 

Gerealiseerd? 

- Inwoners kunnen mantelzorg verlenen, 
zodanig dat draaglast en draagkracht zo 
goed mogelijk in evenwicht zijn. 

- Het tijdelijk ontlasten van mantelzorgers. 

 

Norm: niet genoemd. 

Alle inwoners zijn in staat om zelf, dan wel 

met ondersteuning van het sociale 

netwerk, in voldoende mate deel te nemen 

aan het maatschappelijk leven. 

 

(Bron: S1, 2015)  

Norm Situatie Beoogd 

2015 

Aantal 

gebruikers Hbh 

(zorg in natura) 
232 

(2014) 

246 

Aantal 

gebruikers Hbh 

(Pgb) 

24 

(2014) 

31 

Aantal 

gebruikers CVV 

(Regiotaxi) 

366 

(2014) 

361 

Aantal rolstoel-

voorzieningen 

200 

(2014) 

227 

Aantal vervoers-

voorzieningen 

136 

(2014) 

153 

Aantal 

gebruikers 

begeleiding 

119 

(2014) 

n.v.t. 

Enigszins Deels. 
- Aantal gebruikers Hbh 

(zorg in natura) = 232  
(S1, 2015) 

- Aantal gebruikers Hbh 
(Pgb) = 24 (S1, 2015) 

- Aantal gebruikers CVV 
(Regiotaxi) = 366  
(S1, 2015) 

- Aantal 
rolstoelvoorzieningen = 
200 (S1, 2015) 

- Aantal 
vervoersvoorzieningen = 
136 (S1, 2015) 

- Aantal gebruikers 
begeleiding = 119  
(S1, 2015) 

Inwoners met complexe problemen 

ontvangen samenhangende zorg, 

waardoor zij naar vermogen kunnen 

functioneren en deelnemen in de 

samenleving. 

 

Norm: niet genoemd. 

Nee  Onbekend. 

Uitvoerings-

prestatie 

Stimuleren dat inwoners zelf bijdragen aan 

de leefbaarheid in de wijk of het dorp. 

Nee  Onbekend. 

Het ondersteunen van kwetsbare inwoners 

voor zover er geen oplossing kan worden 

gevonden binnen het sociale netwerk. 

Nee  Onbekend. 

Het ondersteunen van inwoners die 

tijdelijk werkeloos zijn en geen rechten 

hebben op een inkomen vanuit een andere 

voorziening. 

 

Zeer 

selectief 

Deels. 
- Aantal cliënten = 148  

(S1, 2015) 
- Aantal aanvragen = 79  

(S1, 2015) 
- Aantal trajecten = 88  
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 Beoogde resultaten: Evalueer-

baar? 

Gerealiseerd? 

 

(Bron: S1, 2015) 

 

Norm Situatie Beoogd 

2015 

Aantal cliënten 148 

(2014) 

148 

Aantal 

aanvragen 

81 

(2014) 

81 

Aantal trajecten 57 

(2014) 

57 

(S1, 2015) 
- In 2015 zijn 22 klanten 

begeleid naar werk door 
onder andere het 
voeren van 
intakegesprekken, 
trajectbegeleiding, het 
organiseren van en 
begeleiden naar werk en 
werkervarings-plekken 
mede door de extra inzet 
van jobhunters. (S1) 

Het bevorderen van het zelfstandig 

verwerven 

van inkomen. 

(Bron: S1, 2015) 

Norm Situatie Beoogd 

2015 

Aantal trajecten 57 

(2014) 

33 

Aantal WSW-

dienst-

betrekkingen 
92 

(2014) 

87 

Aantal beschut 

werkplekken n.v.t. 1,16 

Zeer 

selectief 

Deels.  
- Aantal trajecten = 88  

(S1, 2015) 
- Aantal WSW 

dienstbetrekkingen = 75 
(S1, 2015) 

 

Nee. 
- Aantal beschut 

werkplekken = 0 (S1, 2015) 

 

Opgave Financiën 
 Beoogde resultaten: Evalueer-

baar? 

Gerealiseerd? 

Maat-

schappelijk 

effect 

Solide financieel beleid met een zo hoog 

mogelijk realiteitsgehalte en een 

duurzaam sluitende begroting. 

 

Norm: niet genoemd. 

Enigszins Deels. 
 

Uitvoerings-

prestatie 

Structurele uitgaven met structurele 

middelen dekken. 

Ja  Deels 
- Voor jaarschijf 2015 is 

eenmalig € 1.146.000 uit 
de algemene reserve 
onttrokken. (S1, 2015) 

- Door de inzet van 
ombuigings/bezuinigings-
voorstellen en de 
algemene reserve kon een 
sluitende begroting 2014 
worden aangeboden. Het 
financieel 
meerjarenperspectief is 
sluitend. (S2, 2014) 
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1.2 Beoordeling realisatie opgaven door sleutelpersonen 
Tijdens gesprekken hebben we interne en externe sleutelpersonen gevraagd een beoordeling te 
geven van de realisatie van beleids- en dienstverleningsopgaven. Eerst hebben we gevraagd naar 
hun oordeel over het totaalbeeld, vervolgens naar hun oordeel over specifieke opgaven. De schaal 

waarop zij een score hebben gegeven loopt van zeer goed ( ) tot sterk onvoldoende ( ).  
 
De groep interne sleutelpersonen bestaat uit 20 personen en is samengesteld uit raadsleden, 
collegeleden en leden van het managementteam. De groep externe sleutelpersonen bestaat uit 16 
vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, denk daarbij aan, welzijnsstichting, dorps- 
en wijkraden en sportverenigingen. 
 
In tabel 1.1 geven we de gemiddelde scores van de sleutelpersonen weer. Een aantal zaken valt op: 

 Interne en externe sleutelpersonen oordelen in zekere mate verschillend over het totaalbeeld. 

Interne sleutelpersonen beoordelen het totaalbeeld als goed tot zeer goed, externe juist 

beoordelen het totaalbeeld als voldoende.  

 Uit de beoordeling van de specifieke opgaven ontstaat een genuanceerde beeld. Interne en 

externe sleutelpersonen zijn over de realisatie van een aantal opgaven eensgezind positief. Wat 

betreft beleidsopgaven gaat dit bijvoorbeeld om sport en cultuur, kind en onderwijs en 

burgerzaken.  

 Over de meeste opgaven wordt zeer verschillend gedacht, waarbij externe sleutelpersonen de 

realisatie van alle individuele opgave lager scoren dan interne sleutelpersonen; dit verklaart ook 

het afwijkende totaalbeeld. Meest in het oog springend zijn de verschillen bij de opgaven 

dienstverlening, bouwen en wonen, veiligheid en financiën.  
 

Score symbool schaalgebied 

Zeer goed  
 

4,3 tot en met 5 

Goed 
 

3,5 tot en met 4,2 

Voldoende 
 

2,7 tot en met 3,4 

Onvoldoende 
 

1,9 tot en met 2,6 

Sterk onvoldoende 
 

1,0 tot en met 1,8 

Tabel 1.1 Toelichting schaal: De schaal loopt van zeer goed (5) tot sterk onvoldoende (1). 

 
Beleidsterrein / 
 Vorm van dienstverlening 

Score interne  
sleutelpersonen 

Score externe 
sleutelpersonen 

Verschil 
scores 

Totaalbeeld: hoe staat Grave er voor op basis van alle 
beleids- en dienstverleningsopgaven? 

 

 (4,0) 
 

College (4,5) 

Raad (3,4) 

Ambte-
naren 

(4,0) 
 

 

(3,2) 
 

(-0,8) 
 
 
 
 

Bestuur 

Bestuurlijke samenwerking, burgerparticipatie, 

dorps- en wijkgericht werken, gemeenteraad, college 

van B&W, bedrijfsvoering. 

(3,3)  (2,5) (-0,8) 
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Beleidsterrein / 
 Vorm van dienstverlening 

Score interne  
sleutelpersonen 

Score externe 
sleutelpersonen 

Verschil 
scores 

Veiligheid  

Openbare orde, brandweer en rampenbestrijding, 

handhaving. 
 (4,3)  (3,4) (-0,9) 

Openbare ruimte 

Aanleg wegen en fietspaden, onderhoud wegen, 

straten en pleinen, openbare verlichting, openbaar 

groen en watergangen, rioleringen. 

 (3,4)  (3,1) (-0,3) 

Economie en toerisme 

Toerisme, bedrijfsleven en detailhandel, 

evenementen. 
 (3,8) (3,1) (-0,7) 

Bouwen en Wonen 

Ruimtebalans, grondexploitatie, ruimtelijke 

planningen, volkshuisvesting/woningbouw. 
 (3,7) (2,7) (-1,0) 

Milieu 

Natuur, milieu, energie, duurzaamheid. Huisvuil en 

afvalverwerking. 
 (3,9) (3,3) (-0,6) 

Sport en cultuur  
Sport, cultuur en monumenten. 

 
 (4,0) (3,5) (-0,5) 

Kind en onderwijs  

Volwasseneneducatie, onderwijshuisvesting, 

kinderopvang, leerplicht en leerlingenvervoer. 
 (4,3) (3,5) (-0,8) 

Maatschappelijke zaken 

Maatschappelijke ondersteuning, gezondheid, 

jeugdhulp, vreemdelingenbeleid. Bevordering 

zelfredzaamheid, werk en activering, sociale 

werkvoorziening, inkomensvoorziening, 

minimabeleid. 

 (4,1) (3,3) (-0,8) 

Financiën 

Waaronder begrotingsbeleid en –discipline, leges, 

weerstandsvermogen, algemene uitkering, lokale 

heffingen. 

(4,1) (3,2) (-0,9) 

Dienstverlening (algemeen) 

Digitale dienstverlening, voldoen aan servicenormen, 

wettelijke termijnen, klacht- en 

bezwaarschriftafhandeling, 

(3,7) (2,5) (-1,2) 

Burgerzaken 

zoals rijbewijzen, paspoorten, aangiftes. 

 
(4,5) (3,8) (-0,7) 

Vergunningverlening 
 
 

(3,8) (3,4) (-0,4) 

Tabel 1.2: beoordeling door interne en externe sleutelpersonen van de realisatie van opgaven. De schaal loopt van zeer goed (5) 

tot sterk onvoldoende (1). 
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2 Invulling van bestuurlijke voorwaarden 
 

2.1 Analyse van de invulling van bestuurlijke voorwaarden 
Een bestuurlijke voorwaarde kan een stimulans of barrière voor bestuurskracht zijn. We formuleren 
per bestuurlijke voorwaarde een bevinding in de vorm van een stelling. We onderscheiden de 
volgende bestuurlijke voorwaarden (Zie bijlage 2 voor een complete uitwerking):  
 

A  Leiderschap. A1 Besturen vanuit een strategische visie. 
A2 Politieke knopen doorhakken. 
A3 Eenheid en continuïteit van leiderschap. 
A4 Krachtige, capabele en integere bestuurders 
 

B Politiek-bestuurlijk 
samenspel. 

B1 Samenspel tussen raad en college. 
B2 Samenspel tussen college/ raad en ambtelijke 

organisatie. 
 

C Samenspel met 
samenleving 

C1 Kwaliteit interactief beleid/ burgerparticipatie. 
C2 Kwaliteit ‘van buiten naar binnen werken’ 
 

D Regionale 
Samenwerking 

D1 Samenspel met gemeenten in de regio 
D2 Samenspel met regionale samenwerkingsverbanden 
 

E Organisatie. 
 

E1 Doelmatig werken ambtelijke organisatie. 
E2 Leiding ambtelijke organisatie. 
E3 Kwaliteit van planning en control. 
E4 Personeel en organisatie. 
E5 Overige hulpbronnen zoals huisvesting, 

automatisering en informatisering. 
 

F Financiën. 
 

F1 Voldoende financiële hulpmiddelen. 
F2 Zorgvuldig financieel beheer 

 

Leeswijzer 

Soms bestaat de bevinding uit meerdere delen. Ter onderbouwing en precisering van elke 
bevinding geven we argumenten pro of contra.  
Een argument pro is niet altijd positief! Dat is afhankelijk van de richting van de 
bevinding/stelling. Als we bijvoorbeeld concluderen dat een voorwaarde vooral belemmerend 
werkt, dan betekent een contra argument dat dit genuanceerd moet worden en dat er ook 
positieve punten zijn. 
 
Tot slot geven we de bronnen weer waarop de argumenten berusten.  

 ‘S’ verwijst naar de schriftelijke stukken, deze zijn opgenomen in bijlage 4. 

 ‘R’ verwijst naar interviews met sleutelpersonen (respondenten). ‘Re’ verwijst naar 
interviews met externe sleutelpersonen. ‘Ri’ verwijst naar interviews met interne 
sleutelpersonen.  

 ‘Sco’ verwijst naar de scores op de zelfevaluatie die interne en externe sleutelpersonen 
tijdens gesprekken met de onderzoekers hebben ingevuld: zeer goed, goed, matig, 
onvoldoende, sterk onvoldoende.  

 ‘Bew’ verwijst naar de straatinterviews met bewoners. 
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A1 

Bevinding  

 

Besturen vanuit een strategische visie 

De gemeente bestuurt in beperkte mate vanuit een algemene strategische visie (i). Het versterken 
van strategische visievorming is een bestuurlijk aandachtspunt en dit komt tot uiting in een aantal 
dossiers (ii). 

Want:  

 Argumenten Bron Toelichting / opmerkingen / voorbeelden  

Pro (i) 1 Een algemene, 
samenhangende en 
richtinggevende visie 
op de toekomst 
ontbreekt. 

S  Er is geen algemene strategische visie aangetroffen 
voor de gemeente Grave. Wel zijn visiestukken 
opgesteld voor beleidsonderwerpen, zoals de 
Structuurvisie 2025. 

Pro (i) 2 Strategische visie vormt 
in de praktijk in 
beperkte mate een roer 
voor feitelijk handelen. 

S, Ri, 
Re, 
Sco 

 Besturen vanuit een strategische visie is onvoldoende 

in het dossier Snippergroen. Er is geen heldere 

doelstelling en de formulering ervan wisselt in de tijd: 

bezuinigen, reguleren/ handhaven/ rechtsgelijkheid 

realiseren, voordelen voor bewoners. 

 Ook de casus Wisseveld toont aan dat de gemeente 
zelf geruime tijd geen lange termijn visie heeft hoe 
het gebied heringericht moet worden.  

 Externe sleutelpersonen beoordelen het besturen 
vanuit een strategische visie als onvoldoende (-0,3). 

 Bewoners beoordelen de visie voor de toekomst met 
een 6,6 (op een schaal van 10). 

Con (i) 3 Interne sleutelpersonen 
en inwoners beoordelen 
het besturen vanuit een 
strategische visie als 
positief. 

Sco, 
Bew 

 De inwoners beoordelen de mate waarin de 
gemeente Grave een visie voor te toekomst heeft op 
een 6,6. 

 Interne sleutelpersonen beoordelen het besturen 
vanuit een strategische visie als positief. Met name 
het college (0,5) beoordeelt dit als goed, de raad is 
licht positief (0,1). 

Pro (ii) 4 Strategische 
visievorming is de 
laatste jaren versterkt 
dit komt tot uiting in 
een aantal concrete 
dossiers. 

S, 
Re, 
Ri 

 De casus Wisseveld laat een omslag zien vanaf 2014. 
De gemeente Grave heeft vanaf 2014 een visie op 
wat het wil bereiken met het Wisseveld en op welke 
wijze het dit wil doen. 

 Voor het dossier Visio vindt besturen plaats op grond 

van een hoog niveau aan strategische visievorming: 

> Basis in Structuurvisie 2025. 

> Integrale kaderstellende nota met aandacht 

voor onder meer cultuurhistorie, recreatie en 

toerisme, economie en werkgelegenheid, 

groen en water, bereikbaarheid en verkeer en 

wonen. 

> Visie als dynamisch kader in plaats van 

blauwdruk. 
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A3 

Bevinding  

 

Eenheid en continuïteit van leiderschap 

Er is aanvankelijk in beperkte mate sprake van eenheid van leiderschap - gaandeweg is dit 
verbeterd tot een voldoende niveau (i). Wel is er sprake van continuïteit van leiderschap (ii) 

Want:  

 Argumenten Bron Toelichting / opmerkingen / voorbeelden  

Pro (i) 1 Bij aanvang van deze 
collegeperiode is het 
collegiaal bestuur 
aanvankelijk matig. Dit 
is in de loop van de tijd 
versterkt en is nu 
voldoende.  

 

Ri,   Rond het huisvesten van statushouder heeft de 
ambtelijke organisatie moeten laveren tussen de 
standpunten van de wethouders om tot een oplossing 
te komen. Volgens de organisatie heeft dat 7 
maanden vertraging opgeleverd. 

 De portefeuille Ruimtelijk beleid is verdeel over 2 
wethouders. De ambtelijke organisatie stelt dat de 
beide portefeuillehouders een verschillende visie 
hebben op dit beleid, wat een vertragende werking 
heeft op de doorlooptijd. 

 In de casus Wisseveld was in de periode tot 2014 
onvoldoende sprake van collegiaal bestuur. Het 
traject werd ambtelijk getrokken: de 
verantwoordelijke wethouder “werd meegenomen”, 

A2 

Bevinding  

 

Politieke knopen doorhakken 

Het gemeentebestuur is in staat politieke knopen door te hakken (i). In de samenleving wordt dit 
niet breed erkend (ii). 

Want:  

 Argumenten Bron Toelichting / opmerkingen / voorbeelden  

Pro (i) 1 Ook op dossier die 
gevoelig liggen in de 
samenleving komen 
college en raad tot 
besluiten. 

S, Ri, 
Re 

 In het dossier Onderhoud Openbaar groen neemt 
Grave een gedurfde beslissing en zet in op een lager 
ambitieniveau qua onderhoud.  

 De impasse in de casus Wisseveld wordt doorbroken 
door knopen door te haken en een streep onder het 
verleden te zetten. 

Pro (i) 2 In een aantal dossiers 
worden politieke 
keuzevraagstukken 
expliciet voorgelegd en 
bewust afgewogen. 

S, Ri  Het college legt voor de inzet voor de 
onderhandelingen in de casus Wisseveld drie 
varianten voor aan de raad.  

 In de casus Visio brengt het college de raad tijdig en 
op een goede manier in stelling aan de hand van 
politieke keuzevraagstukken (varianten). 

Pro (ii) 3 Sleutelpersonen in de 
gemeentelijke 
organisatie en de 
samenleving 
beoordelen dit 
wisselend. 

Sco, 
Bew 

 Zowel het college (1,0) als de ambtelijke organisatie 
(0,7) beoordelen de mate van politieke knopen 
doorhaken als zeer positief. 

 De raad beoordeelt de mate van politieke knopen 
doorhaken als licht positief (0,1). 

 Externe sleutelpersonen beoordelen het doorhaken 
van politieke knopen met (-0,3).  

 Bewoners in beoordelen in de straatinterviews het 
tijdig nemen van lastige beslissingen met een 5,7 (op 
een schaal van 10). 
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A3 

Bevinding  

 

Eenheid en continuïteit van leiderschap 

Er is aanvankelijk in beperkte mate sprake van eenheid van leiderschap - gaandeweg is dit 
verbeterd tot een voldoende niveau (i). Wel is er sprake van continuïteit van leiderschap (ii) 

Want:  

maar er is onvoldoende geschakeld naar het gehele 
college. Vanaf 2014 verbetert dit en wordt het gehele 
college beter betrokken bij de casus. 

 De ambtelijke organisatie geeft aan dat het niet altijd 
duidelijk is wat het college vindt. Daarbij gaan 
portefeuillehouders ook zelf rechtstreeks zaken 
vragen in de organisatie. 

 De casus Visio is juist een positief voorbeeld van de 
mate waarin het college als een eenheid optreedt. 

Pro (ii) 2 Het gemeentebestuur 
volgt een voldoende 
stabiele koers. 
Beleidswijzigingen 
zijn mogelijk, maar 
niet zo snel achter 
elkaar dat 
inspanningen 
voortdurend teniet 
worden gedaan. 

S, Ri  Er wordt vastgehouden aan een effectief 
bezuinigingsbeleid, zodat de financiële situatie van de 
gemeenten weer gezond wordt.  

 Voor het onderhoud van het Openbaar groen wordt 
vastgehouden aan een lager ambitieniveau, ondanks 
dat de gevolgen van het lagere ambitieniveau 
zichtbaar worden. 
 

 
 

B1 

Bevinding  

 

Adequaat samenspel tussen raad en college 

Raad en college werken in beperkte mate vanuit een duidelijke taakverdeling (i). Het college 
bewaakt onvoldoende de eigen positie (ii). Het democratisch samenspel waarin recht wordt 
gedaan aan de meerderheid en rekening wordt gehouden met de minderheid is onvoldoende (iii). 
De informatievoorziening vanuit het college focust onvoldoende op de politiek relevante zaken 
waar de raad zijn rol kan pakken. Dit verbetert gaandeweg de periode tot net voldoende (v). 

Want:  

 Argumenten Bron Toelichting / opmerkingen / voorbeelden  

Pro (i) 1 Raad en college werken 
in beperkte mate vanuit 
een duidelijke 
taakverdeling  

S, Ri, 
Sco 

 Ook in de gesprekken met de maatschappelijke 
organisaties komt een wisselend beeld naar voren. 
Enerzijds geven zij aan dat het samenspel best wel 
redelijk verloopt, anderzijds wordt gesteld dat niet 
alle raadsleden op de hoogte zijn waarover ze 
moeten oordelen.  

 Het college beoordeelt het samenspel als positief 
(0,3), de ambtelijke organisatie als sterk negatief (-
0,8) en de raad beoordeeld het samenspel als licht 
negatief (-0,1). Het is opvallend dat de ambtelijke 
organisatie sterk negatief oordeelt over het 
samenspel tussen de raad en college. Bij de 
bestuurlijke voorwaarde B2 oordeelt de raad juist 
sterk negatief over het samenspel tussen het 
college en de ambtelijke organisatie. 
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B1 

Bevinding  

 

Adequaat samenspel tussen raad en college 

Raad en college werken in beperkte mate vanuit een duidelijke taakverdeling (i). Het college 
bewaakt onvoldoende de eigen positie (ii). Het democratisch samenspel waarin recht wordt 
gedaan aan de meerderheid en rekening wordt gehouden met de minderheid is onvoldoende (iii). 
De informatievoorziening vanuit het college focust onvoldoende op de politiek relevante zaken 
waar de raad zijn rol kan pakken. Dit verbetert gaandeweg de periode tot net voldoende (v). 

Want:  

 Externe sleutelpersonen oordelen negatief over 
het samenspel tussen de raad en het college (-0,3). 

 Het samenspel tussen raad en college loopt 
moeizaam in de casus Wisseveld tot medio 2014. 
Dit komt deels door onheldere en verkeerde 
informatie richting de raad: er is inhoudelijk 
onvoldoende grip op het dossier. Dit werkt door 
op het aantasten van vertrouwen vanuit de raad 
richting het college. 

 In de casus Snippergroen constateert de 

rekenkamercommissie dat er veel bemoeienis is 

vanuit de raad, maar deze heeft een ‘beperkt 

oplossend vermogen’, ‘deels vanuit een reactieve 

positie, de raad loopt deels achter de feiten aan , 

steeds op zoek naar meer informatie met een 

gevoel van te weinig controle’.  

 In de casus Visio leidt raadsbemoeienis tot 

versterking van de visie en het proces: plangebied 

breder en integraler zien en naast Visio als 

samenwerkingspartner ook samenwerken met de 

bewoners. Het samenspel tussen de raad en het 

college is hier positief. 

Pro (ii) 2 Het college bewaakt 
onvoldoende de eigen 
positie. 

Ri, S  Onder druk van de raad wordt de start van de fusie 
van ambtelijke organisatie opgezadeld met een 
extra bezuiniging. Deze was bovendien eenzijdig 
en tegen de samenwerkingsafspraken/ 
verhoudingen in afgedwongen. Het college gaat 
onvoldoende staan voor de 
samenwerkingsafspraken. Het college houdt als 
bestuurlijk opdrachtnemer de raad ook geen 
keuzevraagstuk voor: welke ambities moeten 
worden verlaagd bij minder middelen? 

 Regionale bestuurders geven aan dat Grave een 
‘raadsgemeente’ is en dat de raad nogal eens op 
de stoel van het college gaat zitten. Dit belemmert 
volgens hen de slagvaardigheid van de 
bestuurders. 

Pro (iii) 3 Het democratisch 
samenspel waarin recht 
wordt gedaan aan de 
meerderheid en rekening 
wordt gehouden met de 

Ri  Slagvaardig bestuur vraagt dat de gehele raad 
loyaal meewerkt aan zorgvuldig door de 
meerderheid afgewogen besluiten. Op cruciale 
dossiers wordt permanente oppositie gevoerd. 

 Er wordt in beperkte mate ingespeeld op en 
rekening  gehouden met de oppositie – vanuit 
geven en nemen. De “acht – zeven verhouding” in 
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B1 

Bevinding  

 

Adequaat samenspel tussen raad en college 

Raad en college werken in beperkte mate vanuit een duidelijke taakverdeling (i). Het college 
bewaakt onvoldoende de eigen positie (ii). Het democratisch samenspel waarin recht wordt 
gedaan aan de meerderheid en rekening wordt gehouden met de minderheid is onvoldoende (iii). 
De informatievoorziening vanuit het college focust onvoldoende op de politiek relevante zaken 
waar de raad zijn rol kan pakken. Dit verbetert gaandeweg de periode tot net voldoende (v). 

Want:  

minderheid is 
onvoldoende.  

de raad leidt soms tot krampachtig bestuur en 
bevordert niet altijd de kwaliteit (recht doen aan 
de waardevolle punten vanuit de oppositie). Al 
blijkt uit de stemverhoudingen dat slechts in 
enkele gevallen voorstellen worden aangenomen 
of verworpen aan de hand van de “acht – zeven 
verhouding”. 

Pro (v) 4 De 
informatievoorziening 
vanuit het college focust 
onvoldoende op de 
politiek relevante zaken 
waar de raad zijn rol kan 
pakken. Dit verbetert 
gaandeweg de periode 
tot net voldoende.  

S, Ri  In het rekenkamerrapport over de casus 
Snippergroen wordt geconcludeerd dat de 
beoogde doelen bij aanvang niet helder zijn. Het 
project had volgens het rapport beter 
aangekondigd kunnen worden door het college 
aan de bewoners en aan de raad. De 
informatievoorziening aan de raad had lopende 
het project ook beter gemoeten. 

 De documenten uit de PenC-cyclus geven in de 
jaren 2012 en 2013 onvoldoende inzicht in de 
politiek relevante zaken en in de beoogde 
doelstellingen van het beleid. Vanaf 2014 treedt 
een verbetering op van de inzichtelijkheid en de 
relevantie van de informatievoorziening via de 
PenC-stukken.  

 De casus Visio vormt een positieve uitzondering. 
Het college brengt de raad tijdig en op een goede 
manier in stelling aan de hand van politieke 
keuzevraagstukken (varianten). 

 
 

B2 

Bevinding  

 

Adequaat samenspel tussen college/raad en ambtelijke organisatie 

Er is onvoldoende sprake van een adequaat samenspel tussen college/raad en ambtelijke 
organisatie (i) . Op specifieke dossiers is wel sprake van adequaat samenspel (ii). 

Want:  

 Argumenten Bron Toelichting / opmerkingen / voorbeelden  

Pro (i) 1 De ambtelijke 
organisatie ondersteunt 
het college matig bij het 
voorbereiden en maken 
van uitvoerbare 
besluiten/ voorstellen 
aan de raad. 

Ri, 
Sco 

 De ambtelijke organisatie fungeert onvoldoende 
als antennefunctie voor het bestuur en informeert 
onvoldoende het bestuur over belangrijke 
opgaven en urgente ontwikkelingen in de 
samenleving. Uit de gesprekken blijk dat dit wordt 
veroorzaakt doordat er bij CMG veel wisselingen 
zijn. Maatschappelijke organisaties geven aan dat 
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B2 

Bevinding  

 

Adequaat samenspel tussen college/raad en ambtelijke organisatie 

Er is onvoldoende sprake van een adequaat samenspel tussen college/raad en ambtelijke 
organisatie (i) . Op specifieke dossiers is wel sprake van adequaat samenspel (ii). 

Want:  

ze vaak niet goed meer weten tot welke 
ambtenaar ze zich moeten richten. 

 Daarbij is er verlies van institutioneel geheugen en 
wordt een grotere afstand met de ambtelijke 
organisatie ervaren door maatschappelijke 
organisaties: ‘Ze weten de afspraken niet meer die 
met de gemeente zijn gemaakt. Ze hebben de 
dossiers niet meer, die moeten wij dan aanleveren.. 
De specialist-ambtenaar heeft dan nog wel een 
collectief geheugen, maar alle interimmers niet. Als 
je dan bij de burgemeester zit en hij vraagt aan de 
ambtenaar hebben wij daar een dossier van dan 
weet de ambtenaar het niet.’ 

 Het college beoordeelt het samenspel als negatief 
(-0,3), de ambtelijke organisatie als positief (0,2) 
en de raad beoordeeld het samenspel als sterk 
negatief (-0,8). Het is opvallend dat de raad sterk 
negatief oordeelt over het samenspel tussen de 
ambtelijke organisatie en het college. Bij de 
bestuurlijke voorwaarde B1 oordeelt de ambtelijke 
organisatie juist sterk negatief over het samenspel 
tussen de raad en het college. 

 Externe sleutelpersonen oordelen sterk negatief  (-
0,5) over het samenspel tussen college/raad en de 
ambtelijke organisatie. 

Pro (ii) 2 De organisatie is bereid 
en in staat het college 
(en de raad) te 
ondersteunen met 
politieke 
keuzevraagstukken. 

S, Ri  Vanuit de casus zijn er voorbeelden waar de 
ambtelijke organisatie raadsvoorstellen 
voorbereidt gericht op politieke 
keuzevraagstukken. Dit gebeurt in de casus 
Wisseveld na 2014 en in de casus Visio. 

 
 

C1 

Bevinding  

 

Kwaliteit van interactief beleid/burgerparticipatie 

De kwaliteit van interactief beleid/ burgerparticipatie is onvoldoende (i). De laatste twee jaar is 
sprake van een groeiende kwaliteit van het interactieve beleid, met name het college speelt hier 
een stimulerende rol bij (ii). 

Want:  

 Argumenten Bron Toelichting / opmerkingen / voorbeelden  

Pro (i) 1 De gemeente streeft 
onvoldoende een 
heldere ambitie na voor 
burgerparticipatie. 

Ri, 
Re 

 De ambtelijke organisatie geeft aan dat het nog 
niet “helemaal duidelijk is hoe handen en voeten 
gegeven moeten worden aan burgerparticipatie.” 
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C1 

Bevinding  

 

Kwaliteit van interactief beleid/burgerparticipatie 

De kwaliteit van interactief beleid/ burgerparticipatie is onvoldoende (i). De laatste twee jaar is 
sprake van een groeiende kwaliteit van het interactieve beleid, met name het college speelt hier 
een stimulerende rol bij (ii). 

Want:  

 Ook in de gesprekken met raadsleden en met 
maatschappelijke organisaties komt naar voren 
dat burgerparticipatie nog in de kinderschoenen 
staat en dat dit verbeterd kan worden. 

Pro (i) 2 Bestuurlijke inkadering 
van interactieve 
processen en 
burgerparticipatie is 
onvoldoende doordacht 

S, Ri, 
Re, 
Sco, 
Bew 

 De gemeente geeft burgers slechts de 

mogelijkheid te klagen, maar organiseert in 

beperkte mate dat zij zich dienstbaar (kunnen) 

maken aan de publieke zaak. 

 In de casus Wisseveld tot medio 2014 stelt de 

gemeente zich niet op als een goed 

samenwerkingsspeler. Onder druk van de markt 

en de optredende risico’s treedt de gemeente 

solistisch op en communiceert hierover niet goed 

met de samenwerkingspartner (bijvoorbeeld de 

reductie van het aantal woningen). Plannen 

worden richting bevolking als bauwdruk 

gepresenteerd – dit terwijl de eigen gemeentelijke 

realisatiekracht beperkt is.  

 Met name het college (-1,0) en de raad (-0,7) 
beoordelen de kwaliteit van het interactief beleid 
als sterk negatief. Externe sleutelpersonen 
beoordelen de kwaliteit als neutraal (0,0). De 
onderlinge spreiding is echter groot.  

 De bewoners zijn gematigd positief over het 
betrekken van bewoners bij de plannen en 
beoordelen dit met een 6,3 (op een schaal van 10). 

Pro (i) 3 Onvoldoende 
verantwoording van 
gemaakte keuzes en 
handelwijzen 

Ri, 
Re, 
Bew 

 De gemeente is onvoldoende responsief. Zo is de 

terugkoppeling in de casus Snippergroen 

onvoldoende. De communicatie naar betrokkenen 

is niet goed: 

> Onvoldoende voor het perspectief van de  

bewoner. Verkeerde toonzetting, onduidelijke 

taal in brieven. 

> Geen ontvangsbevestiging, geen antwoord 

geven op brieven, overschrijdingen van 

antwoordtermijnen. 
 De bewoners beoordelen de interesse van het 

bestuur in de ideeën van de bewoners met een 6,1 

(op een schaal van 10). 

Pro (ii) 4 Voor sommige dossiers 
wordt de laatste tijd op 
een effectieve wijze de 
burger betrokken. 
Collegeleden spelen 
hierbij een goede rol. 

Ri  Bij de totstandkoming van de visie voor het Visio-

terrein heeft onder stimulans van de 

portefeuillehouder burgerparticipatie op een 

goede manier plaatsgevonden: in de beginfase en 

met voldoende openheid: “We starten met een leeg 

vel: zegt u maar wat u met het gebied Visio wil!” 
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C2 

Bevinding  

 

Kwaliteit ‘van buiten naar binnen werken’  

Er is onvoldoende sprake van een responsief bestuur (i).  

Want:  

 Responsief bestuur wil zeggen dat het gemeentebestuur problemen van burgers die op de 
politieke agenda thuishoren tijdig signaleert, agendeert en vertaalt in bestuurlijk handelen. 
Responsief bestuur houdt ook in dat signalen van burgers niet worden afgedaan als eigenbelang 
noch dat ze klakkeloos worden gevolgd. Responsief bestuur vraagt bovendien dat problemen, 
wensen en belangen van burgers niet in ambtelijke taal worden verpakt tot iets wat niet meer 
herkenbaar is voor burgers. […] Een responsief bestuur stelt een aantal eisen aan het handelen 
van politici, bestuurders en ambtenaren [zoals] een open houding en goed luisteren naar inbreng 
van de anderen. 
(Bron: Pröpper en Kessens, Tussen pluche en publiek) 
Argumenten Bron Toelichting / opmerkingen / voorbeelden  

Pro (i) 1 Het gemeentebestuur 
heeft in beperkte mate 
een open houding naar 
de samenleving, maar op 
dossiers treedt hier wel 
een verbetering op. 

Ri, 
Re, 
Sco 

 De maatschappelijke organisaties geven in de 

gesprekken aan dat de gemeente in beperkte 

mate een open houding heeft, al wordt hierbij 

verschillend gewezen naar ambtenaren en het 

college.  

 Het gemeentebestuur werkt onvoldoende van 

binnen naar buiten. Het interactieve proces is 

onvoldoende aangesloten bij en onderdeel van het 

bestuurlijke proces. 

 De huidige samenleving vraagt dat de gemeente 

zonder eigen dichtgetimmerd plan met open vizier 

inhoudelijke verkenning van beleidsonderwerpen 

start. Verkenning waarbij beken wordt welke 

partijen als coproducent mee willen/ kunnen doen 

om gezamenlijke opgaven op te pakken. 

 De casus Visio en Wisseveld na 2014 laten een 

trendbreuk zien. Hier worden belanghebbenden 

op een vroeg moment betrokken bij de 

besluitvorming, met een open houding en ruimte 

voor inbreng. Ook hier spelen collegeleden een 

stimulerende rol. 

 Externe sleutelpersonen beoordelen de kwaliteit 

‘van buiten naar binnen werken’ negatief (-0,4). 

Ook de interne sleutelpersonen beoordelen dit 

punt negatief uiteenlopende van -0,8 door het 

college, -0,3 door de raad en -0,2 door de 

ambtelijke organisatie. 

Pro (i) 2 Onvoldoende 
voortbouwen op wat 
leeft en wat er aan 
initiatieven gaande is en 
wat er al bedacht is in de 
samenleving 

Re  Dorpsraden geven aan dat voor de bezuinigingen 
op het onderhoud van openbaar groen dat zij 
bereidt zijn om onderhoud over te nemen, maar 
dat de gemeente dit niet faciliteert. Hier wordt 
onvoldoende op ingesprongen. 

 In het gesprek met maatschappelijke organisaties 
stelt één van de respondenten: “Het bestuur en het 
ambtelijk apparaat staat steeds verder af van de 
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C2 

Bevinding  

 

Kwaliteit ‘van buiten naar binnen werken’  

Er is onvoldoende sprake van een responsief bestuur (i).  

Want:  

burgers. Terwijl er wel veel initiatieven en 
evenementen wel goed van de grond komen. Er zijn 
veel vrijwilligers, maar de gemeente moet daar 
zuinig op zijn.” 

 
 

 
 

D2 

Bevinding  

 

Kwaliteit samenspel met regionale samenwerkingsverbanden (verbonden partijen e.d.) 

De kwaliteit van het samenspel met regionale samenwerkingsverbanden is voldoende (i). 

Want:  

 Argumenten Bron Toelichting / opmerkingen / voorbeelden  

Pro (i) 1 De gemeente heeft 
redelijk overzicht over de 
samenwerkings-
verbanden en de 
resultaten ervan.  

 

Ri, 
Re, 
Sco 

 Collegeleden zijn actief in de verbanden en 
rapporteren hierover. 

 Dit komt terug in de beoordeling door de 
raadsleden. Zij beoordelen de rol van de 
gemeente in de regionale 
samenwerkingsverbanden als positief (0,7). Zij 
stellen dat Grave daarnaast ook taken heeft 
gekregen die de gemeente individueel niet had 
gekregen. Ook het college is positief (0,8).  

D1 

Bevinding  

 

Kwaliteit samenspel met gemeenten in de regio 

De kwaliteit van het samenspel met gemeenten in de regio is voldoende (i). 

Want:  

 Argumenten Bron Toelichting / opmerkingen / voorbeelden  

Pro (i) 1 Grave stelt zich op als 
een respectvolle, loyale 
en betrouwbare partner.  

Ri, 
Re 

 Bestuurders in de regio zijn positief over de 
opstelling van de collegeleden uit Grave en geven 
aan dat zij goed met het college van Grave kunnen 
samenwerken.  

 De collegeleden zijn, volgens regionale 
bestuurders in staat om het regionale en lokale 
belang goed met elkaar te verbinden. “Wat goed is 
voor de regio, is goed voor ons!” 

 De interne sleutelpersonen (college (0,3), raad 
(0,2) en ambtelijke organisatie (0,2)) evenals 
externe sleutelpersonen (0,1) beoordelen het 
samenspel met de gemeenten in de regio als licht 
positief. 

Con (i) 2 Grave komt tot 
eenzijdige acties. 

  Grave wekt door eigenstandig handelen op 
dossiers verbazing bij samenwerkingspartners. Dit 
speelt onder andere bij de taakstelling op de 
organisatie en het jeugdbeleid. 
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D2 

Bevinding  

 

Kwaliteit samenspel met regionale samenwerkingsverbanden (verbonden partijen e.d.) 

De kwaliteit van het samenspel met regionale samenwerkingsverbanden is voldoende (i). 

Want:  

  De ambtelijke organisatie beoordeelt het 
samenspel met regionale 
samenwerkingsverbanden als licht negatief (-0,2).  

Pro (i) 2 Grave articuleert aan de 
voorkant eigen doelen 
en belangen en brengt 
deze actief in. 

Ri, 
Re 

 Grave krijgt en neemt de ruimte om eigen 
standpunten en beleid in te nemen binnen de 
regionale samenwerkingsverbanden, zoals in het 
Land van Cuijk. Grave realiseert politiek en dus 
ook maatschappelijk relevant lokaal maatwerk 
tegen bedrijfsmatig aanvaardbare kosten. Zo 
heeft Grave een uitzonderingspositie op het 
Jeugdzorg bedongen. 

Pro (i) 3 Discussies in de regio 
gaan te weinig over 
gezamenlijke 
visievorming over 
belangrijke thema’s en te  
veel over het verdelen 
van wie wat betaald 
(kruidenieren). 

Ri, 
Re 

 Dit beeld geldt voor de gehele regio, maar ook 
voor Grave. 

 
 

E1 

Bevinding  

 

Doelmatig werken ambtelijke organisatie 

De organisatie werkt onvoldoende integraal (i). Het maakt in beperkte mate een inschatting van 
de eigen capaciteiten (ii). De kosten voor de dienstverlening zijn vergelijkbaar met andere 
gemeenten (iii). 

Want:  

 Argumenten Bron Toelichting / opmerkingen / voorbeelden  

Pro (i) 1 Er is sprake van 
verkokering met 
sectorale plannen en 
sectorale inzet naar 
buiten.  

Ri  Uit de gesprekken met het college, de raad en de 
ambtelijke organisatie, maar ook met de externe 
organisaties komt naar voren dat er onvoldoende 
sprake is van een integrale aanpak. Veel 
onderwerpen worden verkokerd of sectoraal 
aangepakt. Hierdoor treedt efficiëntie verlies op, 
doordat middelen onvoldoende slim worden 
ingezet. 

Pro (ii) 2 Onvoldoende inschatting 
van de uitdagendheid 
van de opgave in relatie 
tot je eigen capaciteit.  

Ri  In de casus Wisseveld neemt de gemeente zelf de 
rol van projectontwikkelaar op zich. Het blijkt later 
dat de gemeente deze rolinvulling niet kan waar 
maken.  

Pro (iii) 3 Diensten worden tegen 
kostendekkende en 
aanvaardbare prijzen 
aangeboden. 

S, Ri  De kosten voor de dienstverlening van de 
gemeente Grave zijn niet hoger dan voor 
gemeenten van vergelijkbare grootte. (Zie ook F2) 

 De Reinigingsheffing voor 
meerpersoonshuishoudens is in Grave (€237) van 
een vergelijkbaar niveau als in <25.000 gemeenten 
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E1 

Bevinding  

 

Doelmatig werken ambtelijke organisatie 

De organisatie werkt onvoldoende integraal (i). Het maakt in beperkte mate een inschatting van 
de eigen capaciteiten (ii). De kosten voor de dienstverlening zijn vergelijkbaar met andere 
gemeenten (iii). 

Want:  

(€241). Voor éénpersoonshuishoudens is in Grave 
(€193) is dit hoger dan in <25.000 gemeenten 
(€172). (Bron:waarstaatjegemeente.nl, 2016) 

 De Rioolheffing voor meerpersoonshuishoudens is 
in Grave (€225) van een vergelijkbaar niveau als in 
<25.000 gemeenten (€227). Voor 
éénpersoonshuishoudens is in Grave (€225) is dit 
hoger dan in <25.000 gemeenten (€204). 
(Bron:waarstaatjegemeente.nl, 2016)  

 
 

E2 

Bevinding  

 

Leiding ambtelijke organisatie  

De ambtelijke organisatie en ook de leiding is nog in ontwikkeling na de fusie (i). Er is een groot 
verschil in beeldvorming tussen het college (en in mindere mate raad) en de organisatie zelf (ii).  

Want:  

 Argumenten Bron Toelichting / opmerkingen / voorbeelden  

Pro (i) 1 De organisatie is na de 
fusie zoekende naar een 
effectieve werkwijze, 
maar dit verbetert de 
laatste jaren. 

Ri  De organisatie geeft aan het als een klus te 
ervaren om 9 wethouders te bedienen. De 
medewerkers stellen dat dit nu wel beter verloopt. 

Pro (i) 2 Er is niet altijd sprake van 
het bedienen van 
collegiaal bestuur.  

Ri  Er zijn voorbeelden van het sec bedienen van 
individuele portefeuillehouders in plaats van het 
gehele college, zoals in de casus Wisseveld.  

Pro (i) 3 De totale bedrijfsvoering 
is goed in beeld. 

Ri  Er wordt binnen CMG gewerkt met een 
voorcalculatie en een urenverrekening achteraf. 
Uit de gesprekken blijkt dat hier ook opgestuurd 
wordt. 

Pro 
(i+ii) 

4 Het college herkent dat 
de kwaliteit van de 
organisatie verbetert, 
maar nog niet volledig 
op orde is.  

Ri, 
Sco 

 Het college geeft aan dat ze regelmatig niet 
afdoende tevreden zijn over de ambtelijke leiding. 
Inmiddels herkent het college dat de kwaliteit van 
de organisatie en de leiding verbeterd. 

 Het college beoordeelt de leiding van de 
ambtelijke organisatie als negatief (-0,5). De 
ambtelijke organisatie beoordeeld de leiding van 
de ambtelijke organisatie als positief (0,3). De raad 
beoordeel dit punt als licht negatief (-0,1). 

 Het college beoordeelt ook het doelmatig werken 
van de ambtelijke organisatie (E1) als negatief (-
0,5), waar de ambtelijke organisatie dit als 
neutraal beoordeeld (0,0). 
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E2 

Bevinding  

 

Leiding ambtelijke organisatie  

De ambtelijke organisatie en ook de leiding is nog in ontwikkeling na de fusie (i). Er is een groot 
verschil in beeldvorming tussen het college (en in mindere mate raad) en de organisatie zelf (ii).  

Want:  

 Het college is zelfkritisch op de wijze waarop ze de 
organisatie ontwikkeling van CMG hebben 
gefaciliteerd. Daarnaast geven de collegeleden 
aan verbetering in de kwaliteit van de organisatie 
te zien. 

 
 

E3 

Bevinding  

 

Kwaliteit van planning en control 

De kwaliteit van planning en control is sterk verbeterd sinds 2012, maar is nog onvoldoende (i). 

Want:  

 Argumenten Bron Toelichting / opmerkingen / voorbeelden  

Pro (i) 1 Planning en control 
ondersteunt 
onvoldoende de 
politieke-bestuurlijke 
informatievoorziening 
voor raad. 

S  In 2014 is een sterke verbetering van de kwaliteit 
van de planning en control stukken ingezet. De 
stukken zijn overzichtelijker ingedeeld naar 
doelstellingen en er wordt minder naar ad hoc 
activiteiten gerapporteerd. Per de doelstellingen 
wordt echter nauwelijks middels aansluitende of 
omvattende indicatoren gerapporteerd. Het is 
daardoor onvoldoende inzichtelijk in welke mate 
de beoogde doelstelling ook daadwerkelijk 
worden bereikt. 

Pro (i) 2 Bestuurlijke 
doelstellingen zijn 
onvoldoende SMART 
geformuleerd. 

S  De geformuleerde doelstellingen in de P&C 
stukken zijn in veel gevallen onvoldoende SMART 
geformuleerd. Ze zijn daardoor onvoldoende 
evalueerbaar. 

Con (i) 3 De programma-
begroting fungeert als 
een verzamelstaat van 
beleidskaders. 

S  In de Programmabegroting is in de bijlage een 
overzicht opgenomen van de beleidskaders per 
programma. 

  
E4 

Bevinding  

 

Personeel en organisatie 

De ontwikkeling van de organisatie blijft achter door het onvoldoende beschikbaar stellen van 
organisatiebudget met daarbij opgeteld extra opgelegde taakstellingen (i). 

Want:  

 Argumenten Bron Toelichting / opmerkingen / voorbeelden  

Pro (i) 1 Er is een lange 
termijnvisie op de 
organisatieontwikkeling. 
In de praktijk blijft de 

Ri, S, 
Sco 

 Bij de start van CMG wordt een visie op het 
personeelsbeleid opgesteld. In deze visie is 
opgenomen wat de kernwaarden zijn voor de 
cultuur van CGM(Burgergericht, zakelijk en open) 
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E4 

Bevinding  

 

Personeel en organisatie 

De ontwikkeling van de organisatie blijft achter door het onvoldoende beschikbaar stellen van 
organisatiebudget met daarbij opgeteld extra opgelegde taakstellingen (i). 

Want:  

organisatieontwikkeling 
van CGM in eerste 
instantie achter, om de 
laatste jaren te 
verbeteren. 

en wat de organisatie vraagt van medewerkers ( 
‘goed presterende medewerkers’ en ‘met plezier 
(willen) werken’). In de visie wordt niet 
uiteengezet welke competenties de medewerkers 
( in de toekomst) moeten bezitten en welke 
middelen beschikbaar zijn voor 
organisatieontwikkeling. (Bron: nota 
Personeelsbeleid CGM: ‘Van ambitie naar actie) 

 CMG heeft een verzuimprotocol opgesteld. 

 Het college is zelfkritisch op de wijze waarop ze de 
organisatie ontwikkeling van CMG hebben 
gefaciliteerd. Daarnaast geven de collegeleden 
aan verbetering in de kwaliteit van de organisatie 
te zien.  

 Het college beoordeelt het Personeel en 
organisatie negatief (-0,3), waar de raad neutraal 
(0,0) en de ambtelijke organisatie dit licht positief 
beoordelen (0,2). 

Pro (i) 2 Middelen voor 
kwaliteitsimpulsen voor 
de ambtelijke organisatie 
(CMG) worden 
beschikbaar gesteld, 
maar diverse 
taakstellingen worden 
doorgevoerd direct bij de 
start van CMG, maar ook 
in een later jaar.  

  

S, Ri  In de Begroting van 2014 wordt de taakstelling 
ingeboekt die opgenomen is in het 
implementatieplan CGM: 
‘Bij vaststelling van het implementatieplan CGM is 
besloten een (personele) taakstelling op te leggen 
van 2% gedurende 5 jaren, waarvan 1% jaarlijks 
terugvloeit naar CGM voor kwaliteitsverbetering. Op 
basis van een nominale loonsom van %20,0 mio is 
het jaarlijkse inverdieneffect € 200.000 waarvan 
25% aandeel gemeente Grave. In 2018 bedraagt het 
maximale efficiencyvoordeel € 250.000.’ (Bron: 
Begroting 2014)  

 Bij de Begroting 2015 dient de coalitie een 
amendement in waarin een eenzijdige (t.o.v. de 
andere gemeenten in de samenwerking) 
taakstelling is opgenomen. 
‘Gemeente Grave wil verder bezuinigen op het 
ambtelijk apparaat en wel 6,25% vermindering van 
afname uren CGM vanaf 2017. Op basis van de nu 
bekende uren afname (totaal 96.000 begroot voor 
2014) zou dat een vermindering zijn van 6.000 uur 
naar totaal 90.000 uur. In 2016 wil de gemeente 
Grave al 700 uur minder afnemen (en navenante 
vermindering van kosten). Wij verzoeken het college 
om met voorstellen te komen hoe de genoemde 
vermindering te realiseren is.’ (Bron: Begroting 
2015) 

 De ambtelijke organisatie wordt door deze 
taakstellingen afgeknepen, terwijl na een fusie de 



  

 

 

Pagina 60 

E4 

Bevinding  

 

Personeel en organisatie 

De ontwikkeling van de organisatie blijft achter door het onvoldoende beschikbaar stellen van 
organisatiebudget met daarbij opgeteld extra opgelegde taakstellingen (i). 

Want:  

aandacht dient uit te gaan naar 
organisatieontwikkeling. Ook het college geeft in 
de gesprekken aan dat: 

> Na de fusie onvoldoende is doorgepakt 
op de kwaliteit van het 
personeelsbestand van de ambtelijke 
organisatie.  

> Er daarvoor geen frictiebudget is 
meegegeven.  

> Na enkele jaren er nu, via de weg van de 
geleidelijkheid een verbetering 
optreedt. 

 
E5 

Bevinding  

 

Overige hulpbronnen zoals huisvesting, automatisering en informatisering 

De staat van de hulpbronnen is niet hinderlijk voor het realiseren van maatschappelijke opgaven 
(i). 

Want:  

 Argumenten Bron Toelichting / opmerkingen / voorbeelden  

Pro (i) 1 Er zijn in het onderzoek 
geen majeure problemen 
geconstateerd rond 
hulpbronnen als 
huisvesting, 
automatisering en 
informatisering.  

Ri, 
Re, 
S, 
Sco 

 Hulpbronnen moeten in dienst staan van het 
primaire proces. Als ze op orde zijn vallen ze niet 
op, als ze niet op orde zijn, zijn ze een bron van 
ergernis. In het onderzoek zijn geen signalen 
geconstateerd van ergernis over de hulpbronnen. 

 Er is onlangs een nieuwe website van de gemeente 
Grave online gekomen. Deze is overzichtelijk, al 
zijn niet alle pagina’s al gevuld. Zo kunnen niet alle 
raadsdocumenten teruggevonden worden. 

 Interne sleutelpersonen beoordelen de 
hulpbronnen als licht positief (0,1). Ook externe 
sleutelpersonen beoordelen de hulpbronnen als 
licht positief (0,2). 

Pro (i) 2 De huisvesting biedt een 
kans om 
maatschappelijke 
organisaties tegemoet te 
treden. 

Ri, 
Re 

 De ambtenaren zijn verspreidt van over de locaties 
van CMG. Uit de gesprekken blijkt dat ervaren 
wordt dat de ambtenaren meer op afstand staan 
van de Graafse samenleving.  

 Dit biedt echter ook de kans voor de ambtelijke 
organisatie om juist meer het contact te zoeken 
met de Graafse samenleving en bijvoorbeeld op 
locatie te vergaderen. 
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F1 

Bevinding  

 

Financiële hulpmiddelen 

Grave zet financiële hulpmiddelen in om tot een gezonde financiële basis te komen (i). De mate 
waarin het beleid evalueert is onvoldoende (ii). 

Want:  

 Argumenten Bron Toelichting / opmerkingen / voorbeelden  

Pro (i) 1 De gemeente neemt 
tijdige maatregelen via 
bezuinigingen of 
heroverwegingen van 
taken om een gezonde 
financiële basis te 
garanderen. 

S, Ri, 
Re, 
Sco 

 Het verlagen van het ambitieniveau voor het 
Onderhoud openbaar groen laat zien dat Grave 
bereidt is om lastige maatregelen te nemen om 
financieel gezond te worden/blijven. 

 Interne en externe sleutelpersonen geven in de 
gesprekken aan dat Grave de laatste jaren veel 
moeilijke keuzes heeft gemaakt en dat dit nu zijn 
vruchten begint af te werpen. 

Pro (i) 2 Het gemeentebestuur 
evalueert onvoldoende 
bij nacalculatie of 
begrote middelen 
afdoende en 
doeltreffend zijn ingezet. 

S  Er zijn geen evaluatie aangetroffen van 
beleidsonderwerpen. 

 De P&C-stukken zijn in beperkte mate inzichtelijk 
op de effectiviteit van het beleid. 

 Bij de casus Snippergroen bestaat er na afronding 
onduidelijkheid over de financiële 
opbrengsten/uitkomsten. 

 
 

F2 

Bevinding  

 

Financieel beheer 

Het financieel beheer is gezond (i). De lasten per inwoner over het algemeen zijn vergelijkbaar met 
andere gemeenten van vergelijkbare grootte, met uitzondering van éénpersoonshuishoudens (ii). 

Want:  

 Argumenten Bron Toelichting / opmerkingen / voorbeelden  

Pro (i) 1 De gemeente beschikt en 
streeft naar een sluitende 
begroting en 
meerjarenraming. 

 

S, 
Sco 

 De begroting voor 2017 is sluitend. Ook het 
Jaarverslag van 2015 laat een batig saldo zien, al 
nemen het eigen vermogen en de 
bestemmingsreserve af. 

 Het eigen vermogen daalde in 2014 fors, bleef in 
2015 relatief gelijk en nam in 2016 licht toe. (Bron: 
Programmabegroting 2017) 

 De Netto schuldquote daalde van 18% in 2014 naar 
13% in 2015. Het bleef in 2016 relatief gelijk (14%), 
maar zal vanaf 2017 fors toenemen (36%). Dit blijft 
echter onder het gemiddelde voor <25.000 
gemeenten (45,8%). (Bron: Programmabegroting 
2017, waarstaatjegemeente.nl) 

 Interne sleutelpersonen beoordelen de 
zorgvuldigheid van het financieel beheer als 
positief (0,4). 

 Externe sleutelpersonen beoordelen de 
zorgvuldigheid van het financieel beheer als licht 
negatief (-0,1). 
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F2 

Bevinding  

 

Financieel beheer 

Het financieel beheer is gezond (i). De lasten per inwoner over het algemeen zijn vergelijkbaar met 
andere gemeenten van vergelijkbare grootte, met uitzondering van éénpersoonshuishoudens (ii). 

Want:  

Pro (ii) 2 De omvang en 
ontwikkeling van lokale 
lasten (OZB) staan in 
verhouding tot geleverde 
diensten en beleid. 

S  De woonlasten voor een meerpersoonshuishouden 
in Grave zijn in 2014 en 2015 licht hoger dan het 
landelijke gemiddelde voor gemeenten <25.000 
inwoners. In 2016 zijn de woonlasten in Grave 
(€760) licht lager dan in <25.000 gemeente (€770). 
(Bron:waarstaatjegemeente.nl)  

 Het OZB tarief voor woningen is in Grave 
(0,1478%) van vergelijkbaar niveau als in <25.000 
gemeenten (0,1330%). 
(Bron:waarstaatjegemeente.nl, 2016) 

 De woonlasten voor een eenpersoonshuishouden 
In Grave zijn zowel in 2014 (€697), 2015 (€712) als 
2016 (€716) fors hoger dan in <25.000 gemeenten 
(2014:€647, 2015:€666, 2016:€677). 
(Bron:waarstaatjegemeente.nl) 

 De lasten voor mutatie reserves per inwoner zijn in 
Grave (€2.199) licht lager, dan in <25.000 
gemeenten (€2.319). 
(Bron:waarstaatjegemeente.nl, 2016) 

Pro (i) 3 De gemeente voldoet 
aan de eisen van een 
gezond financieel beheer 
volgens de normen van 
financieel toezicht door 
de provincie. De 
begroting voldoet aan de 
eisen van Besluit 
begroting en 
verantwoording (BBV). 

S   ‘De indeling van dit boekwerk correspondeert met de 
in het ‘Besluit Begroting en Verantwoording 
Provincies en Gemeenten’ (BBV) voorgeschreven 
opzet van de gemeentelijke Jaarstukken.’ 
(Bron:Jaarverslag, 2015) 

 Wij zijn van oordeel dat de begroting 2017 structureel en 
reëel in evenwicht is. Voor uw gemeente is daarom voor 
het begrotingsjaar 2017 het normaal geldend repressief 
toezicht van kracht. (Bron: Provincie N-Brabant, 
Toezichtsregime Begroting 2017) 
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2.2 Waardering bestuurlijke voorwaarden door interne en externe 

sleutelpersonen 
Tijdens werkateliers met interne sleutelpersonen (raad, college, managementteam, medewerkers) 

en externe sleutelpersonen (regionale partners en partners uit de lokale samenleving) is gevraagd 

welke bestuurlijke voorwaarden een stimulans zijn voor bestuurskracht en welke belemmerend 

werken.  

 

Onderstaande tabel laat zien hoe de respondenten de voorwaarden beoordelen. Een score van +1 

betekent dat alle sleutelpersonen de voorwaarde als stimulerend ervaren. Een score van 0 betekent 

dat de voorwaarde even vaak stimulerend als belemmerend is genoemd. Een score van -1 betekent 

dat alle respondenten de voorwaarde als belemmerend ervaren.  

 
Een aantal zaken valt op: 

 De beoordeling van de bestuurlijke voorwaarde verschilt nogal door externe en interne 
sleutelpersonen van elkaar. Externe sleutelpersonen beoordelen veel bestuurlijke voorwaarden 
negatiever dan interne sleutelpersonen. Alleen C1 kwaliteit interactief beleid/ 
burgerparticipatie wordt juist door interne sleutelpersonen negatiever beoordeeld dan externe 
sleutelpersonen. 

 Negatief zijn interne en externe sleutelpersonen beiden over de voorwaarden: B1 samenspel 
tussen raad en college , B2 samenspel tussen college/ raad en ambtelijke organisatie, Kwaliteit 
‘van buiten naar binnen werken’, en E1 Doelmatig werken ambtelijke organisatie. 

 Uitgesproken positief zijn interne en externe sleutelpersonen over voorwaarden: E3 Kwaliteit 
van planning en control en F3 Zorgvuldig Financieel beheer. 
 

Score symbool schaalgebied 

Zeer goed  
 

0,5 tot en met 1,0 

Goed 
 

0,2 tot en met 0,4 

Matig 
 

-0,1 tot en met 0,1 

Onvoldoende 
 

-0,4 tot en met -0,2 

Sterk onvoldoende 
 

-1,0 tot en met -0,5 

Tabel 2.1: Toelichting scores: De schaal loopt van zeer goed (5) tot sterk onvoldoende (1). 

 
Bestuurlijke voorwaarde Interne 

sleutelpersonen 
Externe 
sleutelpersonen 

A1 Besturen vanuit een strategische 
visie.  (0,3)  (-0,3) 

A2 Politieke knopen doorhakken. 
 (0,6)  (-0,3) 

A3 Eenheid en continuïteit van 
leiderschap.  (-0,1)  (-0,2) 

B1 Samenspel tussen raad en college. 
 (-0,2)  (-0,3) 

B2 Samenspel tussen college/ raad en 
ambtelijke organisatie.  (-0,3)  (-0,5) 

C1 Kwaliteit interactief beleid/ 
burgerparticipatie.  (-0,6)  (0,0) 
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Bestuurlijke voorwaarde Interne 
sleutelpersonen 

Externe 
sleutelpersonen 

C2 Kwaliteit ‘van buiten naar binnen 
werken’  (-0,4)  (-0,4) 

D1 Samenspel met gemeenten in de 
regio  (0,2)  (0,1) 

D2 Samenspel met regionale 
samenwerkingsverbanden.  (0,4)  (-0,3) 

E1 Doelmatig werken ambtelijke 
organisatie.  (-0,3)  (-0,3) 

E2 Leiding ambtelijke organisatie. 
 (-0,1)  (0,0) 

E3 Kwaliteit van planning en control. 
 (0,3)  (0,2) 

E4 Personeel en organisatie. 
 (0,0)  (0,0) 

E5 Overige hulpbronnen zoals 
huisvesting, automatisering en 
informatisering. 

 (0,1)  (0,2) 

F1 Voldoende financiële 
hulpmiddelen.  (0,4)  (-0,1) 

F2 Zorgvuldig Financieel beheer. 
 (0,4)  (0,1) 

Tabel 2.2: Beoordeling bestuurlijke voorwaarden door interne en externe sleutelpersonen. De schaal loopt van zeer goed (5) tot 

sterk onvoldoende (1). 

 
 

Onderstaande tabel laat zien hoe de interne sleutelpersonen uitgesplitst naar college, ambtelijke 

organisatie en raad de voorwaarden beoordelen. Ook hier betekent een score van +1 dat alle 

sleutelpersonen de voorwaarde als stimulerend ervaren. Een score van 0 betekent dat de 

voorwaarde even vaak stimulerend als belemmerend is genoemd. Een score van -1 betekent dat alle 

respondenten de voorwaarde als belemmerend ervaren.  

 
Een aantal zaken valt op: 

 Ook hier is het beeld dat het college, de ambtelijke organisatie en de raad voorwaarden 
wisselend beoordelen.  

 De verschillen in beoordeling zijn vooral groot voor de voorwaarden: A2 Politieke knopen 
doorhakken, B1 Samenspel tussen raad en college, B2 Samenspel tussen college/ raad en 
ambtelijke organisatie, C1 Kwaliteit interactief beleid/ burgerparticipatie en D2 Samenspel met 
regionale samenwerkingsverbanden. 

 Uitgesproken negatief zijn alle interne sleutelpersonen over de voorwaarden: C1 Kwaliteit 
interactief beleid/ burgerparticipatie en E3 Doelmatig werken ambtelijke organisatie. 

 Uitgesproken positief zijn de interne sleutelpersonen over voorwaarden: A2 Politieke knopen 
doorhakken, E3 Kwaliteit van planning en control, F1 Voldoende financiële hulpmiddelen en F2 
Zorgvuldig Financieel beheer. 
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Bestuurlijke voorwaarde Interne 
sleutelpersonen 
totaal 

College Ambt Raad 

A1 Besturen vanuit een 
strategische visie.  (0,3) 

0,5 0,3 0,1 

A2 Politieke knopen doorhakken. 
 (0,6) 

1,0 0,7 0,1 

A3 Eenheid en continuïteit van 
leiderschap.  (-0,1) 

0,0 -0,2 -0,1 

B1 Samenspel tussen raad en 
college.  (-0,2) 

0,3 -0,8 -0,1 

B2 Samenspel tussen college/ 
raad en ambtelijke organisatie.  (-0,3) 

-0,3 0,2 -0,8 

C1 Kwaliteit interactief beleid/ 
burgerparticipatie.  (-0,6) 

-1,0 -0,2 -0,7 

C2 Kwaliteit ‘van buiten naar 
binnen werken’  (-0,4) 

-0,8 -0,2 -0,3 

D1 Samenspel met gemeenten in 
de regio  (0,2) 

0,3 0,2 0,2 

D2 Samenspel met regionale 
samenwerkingsverbanden  (0,4) 

0,8 -0,2 0,7 

E1 Doelmatig werken ambtelijke 
organisatie.  (-0,3) 

-0,5 0,0 -0,3 

E2 Leiding ambtelijke organisatie. 
 (-0,1) 

-0,5 0,3 -0,1 

E3 Kwaliteit van planning en 
control.  (0,3) 

0,0 0,7 0,3 

E4 Personeel en organisatie. 
 (0,0) 

-0,3 0,2 0,0 

E5 Overige hulpbronnen zoals 
huisvesting, automatisering en 
informatisering. 

 (0,1) 
-0,3 0,3 0,3 

F1 Voldoende financiële 
hulpmiddelen.  (0,4) 

0,5 0,7 0,2 

F2 Zorgvuldig Financieel beheer 
 (0,4) 

0,8 0,0 0,5 

Tabel 2.3: Beoordeling bestuurlijke voorwaarden door interne sleutelpersonen uitgesplitst naar college, ambtelijke organisatie 

en raad. De schaal loopt van zeer goed (5) tot sterk onvoldoende (1). 
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3 Anticiperen op toekomstige opgaven 
 

Uitdagingen voor de toekomst 

In het onderzoek komt, zoals aangegeven in de gesprekken met het college, de raad, de ambtelijke 
organisatie en externe sleutelpersonen, een aantal uitdagingen voor de toekomst naar voren. Er 
komen opgaven bij. Een aantal van deze opgaven is onontkoombaar: de gemeente moet hiermee 
aan de slag. Andere opgaven zijn te typeren als kans: de gemeente is niet verplicht deze opgaven op 
te pakken, maar creëert meerwaarde door dit wel te doen. We maken een onderverdeling tussen 
inhoudelijke opgaven en opgave gerelateerd aan de bestuurlijke voorwaarden. 
 
INHOUDELIJK OPGAVEN: 

 

Maatschappelijke zaken: doorontwikkeling sociaal domein 

Per 1 januari 2015 is het sociaal domein gedecentraliseerd naar de gemeenten. Nu de eerste transitie 
is volbracht verschuift de aandacht naar transformatie. Op welke wijze kan de gemeente effectiever 
en efficiënter het sociaal domein inrichten. Mogelijk komt de Rijksoverheid met verdere 
bezuinigingen in dit domein, terwijl gemeenten nog aan het ‘bouwen’ zijn. Naast mogelijke 
bezuinigingen ontstaat een financiële uitdaging: de zorgvraag zal verder toenemen. 
 
Voorzieningsniveau 

De gemeente Grave is met 12.500 inwoners een kleine gemeente. Het op peil houden van het 
service- en voorzieningsniveau in de volle breedte, al dan niet verdeeld over de regio en kwalitatief 
passend, is een uitdaging. Ook in het licht van de demografische ontwikkelingen.  
 
Omgevingswet en ruimtelijke ontwikkeling 

De volgende decentralisatie die op de gemeente Grave afkomt is de Omgevingswet. Dit vraagt om 
de ontwikkeling van integraal beleid. Via de Omgevingswet moet meer ruimte ontstaan voor 
inbreng van inwoners. De gemeente Grave moet zich voorbereiden op de nieuwe kansen die de 
Omgevingswet gaat bieden. 
 
Daarnaast herkennen de respondenten een aantal grote ruimtelijke ontwikkelingsopgaven (Visio, 
Wisseveld en Gemeentewerf). Ook het zorgen voor afdoende woningbouw, met name 
starterswoningen wordt genoemd. De gemeente moet investeren in de kennis, kunde en capaciteit 
(bestuurlijk en ambtelijk) om deze majeure ontwikkelingen goed te begeleiden. 
 
Economische ontwikkeling en werkgelegenheid 

Bevordering van de werkgelegenheid in brede zin met een diversiteit aan beroepen is een 
toekomstige opgave voor Grave. Grave heeft geen grote industrieën. In Grave wonen wel mensen 
die speciale beroepsvaardigheden hebben. Hoe deze groep zorg kan dragen voor behoud en 
versterking van de werkgelegenheid is een belangrijke uitdaging. Breng bedrijvigheid en toerisme 
op een zo hoog mogelijk plan. Dit vraagt om actieve bestuurlijke inbreng bij het aantrekken van 
ondernemers en bij het faciliteren van ondernemersplannen.  
 
 
OPGAVE GERELATEERD AAN DE BESTUURLIJKE VOORWAARDEN: 

 
Ontwikkeling van algemene visie op bestuurskracht Gemeente Grave 

Momenteel is er geen algemene visie op de bestuurskracht van de gemeente Grave, zoals 
bijvoorbeeld de gemeente Boekel heeft met het document Gastvrij & actief naar 2030, Strategische 
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visie gemeente Boekel. Het is daarmee onvoldoende duidelijk wat de gemeente wil en kan 
realiseren voor de inwoners en op welke wijze de gemeente dit wil bereiken. Een dergelijke visie kan 
samen met de inwoners worden opgesteld en dient als basis voor de discussie over de verdere 
toekomst van de gemeente Grave. 
 
Burgerparticipatie 

Respondenten in alle gesprekken geven aan de participatie (zowel burger als overheidsparticipatie) 
onvoldoende ontwikkeld is. De gemeente werkt nog onvoldoende van buiten naar binnen. De 
gemeente moet blijvend verbinding zoeken met de samenleving. Zorg voor goede communicatie 
naar en betrokkenheid van bewoners. Neem burgers serieus in belangrijke zaken die spelen, zoek 
meer samenwerking met wijkraden.  
Dit vraagt om een proactieve houding van alle betrokken belanghebbenden met de gemeente 
daarin als kartrekker en regisseur. De ambtelijke organisatie van de gemeente zal zich hier ook aan 
moeten aanpassen: van medewerkers worden andere vaardigheden en capaciteiten verwacht en de 
organisatie zal in zijn geheel meer ‘van buiten naar binnen’ moeten gaan werken. 
 
Kwaliteit van gemeentebestuur verhogen 

Alle deelnemers aan de gesprekken noemen de kwaliteit van het gemeentebestuur als uitdaging. In 
de kern komt het op een aantal punten neer. De relaties college-raad en raad-samenleving zijn 
onvoldoende constructief. Er is sprake van een negatieve beeldvorming van de resultaten van het 
gemeentebestuur. Een kritische groep (zowel in de raad als samenleving) voert de boventoon in het 
politieke debat, waarbij regelmatig op de man gespeeld wordt. Daarnaast maken respondenten zich 
zorgen over de mate van incidentenmanagement. Dit leidt niet tot het constructief oppakken van 
maatschappelijke opgaven.  
Alle betrokkenen (college, raad, kritische inwoners) zullen toenadering tot elkaar moeten zoeken en 
met elkaar een constructieve samenwerking moeten opbouwen. Het gezamenlijk belang van (en 
wens voor) het realiseren van opgaven voor Grave moet hier het uitgangspunt zijn. 
 
Doorontwikkeling ambtelijke organisatie  

Voor de ambtelijke organisatie wordt integraal en opgaven gestuurd werken steeds belangrijker om 
doelen, taken, partijen en middelen te verbinden aan het realiseren van maatschappelijke opgaven – 
in plaats van verkokerd te werken. Diverse respondenten geven aan dat de ambtelijke organisatie 
CGM verder ontwikkeld moet worden. Ook met het oog op de verdere ontwikkeling van participatie. 
Het ambtelijke apparaat moet meer ‘faciliterend’ werken richting bewoners. Van binnen naar buiten 
werken. Respondenten geven aan dat een “nee, maar” een “ja, mits” moet worden. 
 
Doorontwikkeling van inzichtelijkheid van de stukken uit de P&C cyclus 

De laatste jaren is de inzichtelijkheid van de stukken uit de P&C cyclus sterk verbeterd. Zo is 
bijvoorbeeld de structuur van de doelstellingen beter opgebouwd. Toch is het momenteel lastig om 
aan de hand van deze stukken te beoordelen of de doelstelling behaald worden. Vaak sluiten 
beleidsindicatoren onvoldoende aan bij de (volledige) doelstelling, of wordt in het geheel niet 
gerapporteerd over de voortgang van de doelstelling. Met een verbetering van de inzichtelijkheid 
van de effectiviteit van het beleid kan de raad beter zijn controlerende rol oppakken. 
 

Regionale samenwerkingen 

Veel opgaven kunnen alleen in samenwerking met andere gemeenten opgepakt worden. Dat is al 
heel lang zo, maar het besef en de consequenties daarvan dringen steeds meer door. Er is meer 
nodig om opgaven in regionaal verband te realiseren. Het zijn van een goed samenwerkingsspeler 
voor andere partijen wordt meer en meer topprioriteit. Daarnaast moet de gemeente Grave een 
heldere visie hebben op wat het samen doet met andere gemeenten en wat het als Grave zelf doet. 
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Financieel gezond 

De gemeente is na enkele bezuinigingsrondes behoorlijk financieel gezond. De financiële situatie is 
verbeterd, maar de investeringscapaciteit is beperkt. Het vergt blijvende aandacht om de financiën 
duurzaam op orde te houden en een goed rentmeester voor komende generaties te zijn. 
 
UITDAGINGEN MODERNE GEMEENTELIJKE ORGANISATIE 

Vanuit onze expertise herkennen we algemene uitdagingen voor een moderne gemeentelijke 
organisatie. Deze worden weergegeven in het onderstaande figuur.  

 

Figuur 3.1: Uitdagingen moderne ambtelijke organisatie. 
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Deel III: De Bijlagen 
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Bijlage 1: Onderzoeksopzet en -aanpak 
 

Doelstelling 

a. Inzicht krijgen in hoe de gemeente Grave nu functioneert op diverse aspecten van 
bestuurskracht en in hoeverre de gemeente Grave nu in staat is zelfstandig haar 
maatschappelijke opgaven op te pakken. 

b. Inzicht krijgen in de opgaven voor de toekomst, de benodigde bestuurskracht om deze opgaven 
te realiseren en het verschil met de huidige bestuurskracht. 

c. Inzicht krijgen in waar de gemeente in moet investeren om een eventueel tekort aan 
bestuurskracht op te heffen. Los van de wijze waarop dat zou kunnen, zoals autonome 
ontwikkeling, intensivering van samenwerking of herindeling. 

 

Centrale vragen 

In aansluiting op de doelstelling formuleren we drie centrale onderzoeksvragen: 
1 Wat is de bestuurskracht van de gemeente Grave op dit moment? 
2 Wat is de benodigde bestuurskracht voor de toekomst in het licht van toekomstige 

ontwikkelingen, taken en ambities? 
3 Waar moet de gemeente Grave in investeren om een eventueel tekort aan bestuurskracht op te 

heffen? 
 

Onderzoeksmodel 

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen hanteren we het onderstaande onderzoeksmodel 

(figuur 1.1). Bestuurskracht valt af te meten aan:  
1 De feitelijke resultaten die het gemeentebestuur realiseert in termen van 

uitvoeringsprestaties en maatschappelijke effecten van beleid en dienstverlening in het licht 
van zelf gestelde en opgelegde opgaven. Ofwel: wat merken de inwoners feitelijk van beleid en 
dienstverlening door het gemeentebestuur?  

2  De bestuurlijke voorwaarden – als middel om deze resultaten te bereiken: het beleid, de 
dienstverlening, de regievoering en de bestuurlijke voorwaarden.  

 
Beide zaken zijn nodig voor een goede inschatting van de bestuurskracht. 
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Figuur 1.1: Onderzoeksmodel voor bestuurskrachtonderzoek 

 

Toelichting op het onderzoeksmodel voor bestuurskrachtonderzoek 

Opgaven staan centraal  
De opgaven zijn richtinggevend voor de bestuurskracht die de gemeente nodig heeft. Het gaat daarbij 
om zelf gestelde opgaven en extern opgelegde opgaven. Het gaat zowel om de huidige als 
toekomstige opgaven en ambities. Een weerslag van de (huidige) opgaven treffen we doorgaans aan 
in het collegeprogramma of –akkoord en de programmabegroting. Toekomstige opgaven zijn te 
ontlenen aan toekomstvisies maar ook eisen die de omgeving aan het gemeentebestuur stelt. 
Bijvoorbeeld de decentralisaties in het sociale domein of de nieuwe Omgevingswet. 
 

Resultaten zijn maatgevend  
Opgaven en ambities zijn mooi. Het gaat uiteindelijk om het resultaat voor de inwoners van uw 
gemeente. In welke mate presteert de gemeente in termen van uitvoeringsprestaties en 
maatschappelijke effecten? Resultaten worden ook bepaald door de positie in de regio. Resultaten 
treffen we onder meer aan in de jaarstukken, externe inspecties en (beleids)evaluaties en monitoren. 
 

Regie en sturing vormen de motor  
Resultaten komen niet vanzelf. De gemeente neemt regie op de opgaven en organiseert overzicht, zet 
beleidslijnen uit, organiseert de benodigde interne en externe samenwerking en legt tot slot 
verantwoording af over het geheel aan inzet en de bereikte resultaten. Door het voeren van regie en 
bieden van sturing biedt het gemeentebestuur een meerwaarde bij het realiseren van resultaten.  
 

Voorwaarden stimuleren of beperken succes  
Sturen is één, maar de kwaliteit van de motor bepaalt met welke kracht, snelheid en comfort de 
gemeente resultaten kan bereiken. Het komt bijvoorbeeld aan op politiek en bestuurlijk 
leiderschap: houdt de gemeente alle ballen in de lucht of zet zij selectief in op bepaalde opgaven 
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of prioriteiten? Staat het politiek-bestuurlijke samenspel tussen raad en college in dienst van het 
bereiken van maatschappelijke effecten, of richt zich dit op een slopende concurrentie en 
machtsposities? Organiseert de gemeente de benodigde hulpbronnen om de opgaven adequaat 
op te pakken? We denken aan financiële slagkracht, een kwalitatief toegeruste organisatie en 
passende samenwerking met burgers, bedrijven, instellingen en andere overheden. Bestuurlijke 
voorwaarden zijn tevens een ‘schatter’ voor de resultaten. 

 
De stimulerende en belemmerende werking van bestuurlijke voorwaarden onderzoeken we aan de 
hand van een groslijst aan mogelijk relevante voorwaarden. Deze lijst is te vinden in bijlage 2. 
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Bijlage 2: Normenkader bestuurlijke voorwaarden 
 

Bestuurlijke voorwaarden voor bestuurskracht  
A Politiek en bestuurlijk leiderschap 

a1 Besturen vanuit strategische visie 
  Er is een vastgesteld beleidskader voor de lange termijn (verder dan tien 

jaar). 

 Strategische visie werkt in de praktijk als ijkpunt voor nieuw beleid en 
initiatieven. 

 Toekomstvisie is voldoende uitgedragen en bekend in de samenleving (en 
de organisatie). 

 Toekomstvisie biedt voorspelbaar vertrekpunt voor partijen in de 
samenleving (om op hun beurt te investeren en bij te dragen aan de 
publieke zaak). 

a2 Politieke knopen doorhakken 
  Politieke keuzevraagstukken worden expliciet gemaakt en bewust 

afgewogen. 

 Lastige keuzes worden niet vooruitgeschoven. 

 De gemeente pakt een hanteerbaar aantal onderwerpen goed aan in 
plaats van een teveel aantal onderwerp half. / Omvang van de politieke 
prioriteiten sluit aan bij de beschikbare capaciteit. / Er zijn veel meer 
plannen dan er uitgevoerd kunnen worden. 

 Het gemeentebestuur voert geen symbolisch beleid door moeilijke 
keuzen uit de weg te gaan met schijnbeleid dat op voorhand effectief is.  

a3 Eenheid en continuïteit van leiderschap 
  Als bestuur treedt de gemeente als een eenheid naar buiten (raad, college 

en ambtelijke organisatie). Men doet individueel geen toezeggingen die 
niet waargemaakt kunnen worden. De ambtelijke organisatie volgt in de 
uitvoering de beleidskoers van raad/ college.  
Dit betekent dus niet dat er sprake is van de eis van politieke 
eensgezindheid.  

 Binnen het college is sprake van collegiaal bestuur. 

 Het gemeentebestuur volgt een voldoende stabiele koers zodat 
beleidsinspanningen ook tot resultaten kunnen leiden.  
Beleidswijzigingen zijn mogelijk maar niet zo snel achter elkaar dat 
inspanningen voortdurend teniet worden gedaan. 

B Politiek-bestuurlijk samenspel 

b1 Adequaat samenspel tussen raad en college 
  Raad en college werken vanuit een duidelijke taakverdeling samen in 

plaats van ‘slopende concurrentie’. 

 Er is sprake van een heldere rolverdeling in termen van opdrachtgever- en 
opdrachtnemerschap (inclusief de politiek-bestuurlijke 
informatievoorziening en actieve informatieplicht). 

 Raad en college hebben een gemeenschappelijk beeld wat de ruimte voor 
het college is (binnen de politiek gestelde kaders). 

 Dossiers worden op een efficiënte wijze en in de juiste volgorde opgepakt. 
Bij politiek relevante onderwerpen is de raad vroegtijdig in beeld voor het 
slaan van de piketpalen. 

 Het college ondersteunt de raad bij het nemen van uitvoerbare besluiten. 
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b2 Adequaat samenspel tussen college/ raad en ambtelijke organisatie 
  De ambtelijke organisatie ondersteunt het college (en de raad) vanuit een 

integrale werkwijze zonder bureaupolitiek. 

 De organisatie is bereid en in staat het college (en de raad) te 
ondersteunen met politieke keuzevraagstukken. 

 De ambtelijke organisatie ondersteunt het college bij het maken van 
uitvoerbare besluiten/ voorstellen aan de raad. 

 De ambtelijke organisatie is in staat op gezaghebbende wijze 
onuitvoerbare opdrachten terug te leggen bij het gemeentebestuur (en 
voorkomt daarmee een poule aan onuitvoerbaar beleid).  

 De ambtelijke organisatie fungeert als antennefunctie voor het bestuur en 
informeert het bestuur over belangrijke opgaven en urgente 
ontwikkelingen in de samenleving. 

 College en ambtelijke organisatie hebben een gemeenschappelijk beeld 
van de ruimte voor de ambtelijke organisatie gegeven politieke 
opdrachten en doorvertaling van het college richting organisatie. 

C Samenspel bestuur en samenleving 

c1 Kwaliteit interactief beleid en burgerparticipatie 
  De gemeente streeft een heldere ambitie na voor burgerparticipatie en 

het handelen is in overeenstemming met de gewekte verwachtingen 

 Het interactieve proces is goed aangesloten bij het bestuurlijke proces/ 
bestuurlijke inkadering van interactieve processen en burgerparticipatie is 
doordacht. 

 De gemeente geeft burgers niet slechts de mogelijkheid te klagen, maar 
organiseert dat zij zich dienstbaar (kunnen) maken aan de publieke zaak. 

c2 Samenwerking met regionale partijen 
  Het gemeentebestuur heeft voldoende overzicht van 

samenwerkingsverbanden en de resultaten daarvan in het licht van de 
opgaven en investeringen (inclusief communicatie- en 
afstemmingskosten). 

 De gemeente organiseert vanuit eigen doelen en belangen en kan die 
actief inbrengen in de samenwerking. De gemeente organiseert 
samenwerking met het oog op de eigen doelstellingen. 

 De gemeente is in staat het beleid van andere partijen te faciliteren in het 
licht van eigen doelstellingen. 

 Er bestaat voldoende zicht op de resultaten van samenwerking in het licht 
van de investeringen. 

D Ambtelijke organisatie (zelf doen en uitbesteden) 

d1 Doelmatig werken  
  Efficiënte dienstverlening. Diensten worden tegen kostendekkende en 

aanvaardbare prijzen aangeboden (inefficiënties in het proces worden niet 
doorberekend aan de burger). 

 Efficiënte beleidsadvisering en uitvoering.  
d2 Leiding 
  MT is in staat richting raad en college bedrijfsmatig te sturen: totale 

bedrijfsvoering goed in beeld: sturen om in die positie te komen. 

 Bedienen van collegiaal bestuur of jezelf versplinteren door achter 
individuele portefeuillehouders aan te lopen: sta je voor eigen 
professionaliteit in de waan van de dag. 

 Voorkomen van verkokering. 
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 Lange termijnvisie op organisatieontwikkeling en consequent 
doorvoeren. 

d3 Kwaliteit van planning en control  
  Planning en control ondersteunt de politiek-bestuurlijke 

informatievoorziening (en sturing) voor raad, college en ambtelijke 
organisatie. 

 Bestuurlijke doelstellingen zijn voldoende SMART geformuleerd en 
ondersteunen de aansturing en werkprocessen in de ambtelijke 
organisatie. 

 De programmabegroting fungeert als een verzamelstaat van 
beleidskaders. 

 Het ambtelijke management heeft zicht op de voortgang van 
beleidsuitvoering en stuurt op de inzet van ambtelijke capaciteit en 
middelen gegeven de politiek-bestuurlijke kaderstelling. 

 De gemeente organiseert zicht op de kwaliteit, effectiviteit en efficiency 
van de taakuitoefening (audits, controles), zoals voor burgerzaken, sociale 
zaken en burgertevredenheid. 

d4 Personeel en organisatie  
  De gemeente voert een adequaat en professioneel 

personeelsmanagement, waaronder een ziekteverzuimbeleid. 

 De gemeente voorziet in voldoende en adequate opleiding en training/ er 
is voldoende opleidingsbudget beschikbaar. 

 Afhankelijk van de opgaven is geen sprake van onder- of overbezetting en 
de gemeente kent geen moeilijk vervulbare vacatures.  

 Medewerkers beschikken over voldoende motivatie, gedrevenheid en 
ambitie. 

 Er is een voldoende mate van continuïteit in functievervulling. 
d5 Overige hulpbronnen, zoals huisvesting, automatisering en informatisering  
  Er bestaat visie op informatiebeleid met een concrete vertaling naar 

geautomatiseerde informatiesystemen met voldoende continuïteit en 
betrouwbaarheid. 

 Huisvesting en andere goederen (zoals meubilair) is toegerust op de 
opgaven en omvang van de ambtelijke organisatie. 

E Financiële en economische basis 

e1 De gemeente beschikt over voldoende financiële middelen om opgaven te 
kunnen vervullen.  

  Het gemeentebestuur evalueert bij nacalculatie of begrote middelen 
afdoende en doeltreffend zijn ingezet. 

 De gemeente neemt tijdige maatregelen via bezuinigingen of 
heroverwegingen van taken om een gezonde financiële basis te 
garanderen. 

e2 Zorgvuldig en nauwkeurig beheer 
  De gemeente voldoet aan de eisen van een gezond financieel beheer 

volgens de normen van financieel toezicht door de provincie op basis van 
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. De 
begroting voldoet aan de eisen van BBV. 

 De gemeente beschikt en/ of streeft naar een sluitende begroting en 
meerjarenraming. 

 De omvang en ontwikkeling van lokale lasten (OZB, afvalstoffenrechten, 
rioolrechten) staan in verhouding tot geleverde diensten en beleid. 
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Bijlage 3: Analyse straatinterviews onder inwoners 
 

Respons en kenmerken van respondenten 
In totaal hebben we met 125 inwoners gesproken. De verdeling van de respons ten aanzien van 
verschillende achtergrondkenmerken is als volgt: 
 

Woonplaats Aantal 
respondenten 

Percentage  

Grave 72 58% 

Velp 17 14% 

Escharen 18 14% 

Gassel 18 14% 

Tabel 3.1: verdeling van de respons naar woonplaats 

 

 
Figuur 3.1: verdeling van de respons naar woonplaats  Figuur 3.2: verdeling van de respons naar leeftijdsgroep. 

 

 

 
Figuur 3.3: verdeling van de respons naar geslacht Figuur 3.4: verdeling van de respons naar periode 

woonachtig in gemeente Grave 
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Waardering voor de algemene situatie in gemeente Grave 

Kijkend naar de algemene situatie is meer dan de helft van de inwoners van de gemeente Grave 
goed tot redelijk goed tevreden over hun gemeente. Ongeveer een derde van de inwoners is 
gematigd tevreden over de gemeente. Slechts 5% is uitgesproken negatief over de situatie.  
 

Antwoorden  Percentage 

++ 

Er zijn niet of nauwelijks problemen. De problemen 
die zich voordoen leiden niet of nauwelijks tot 
ongewenste situaties. 

9% 

+ 

De huidige situatie is goed tot redelijk goed maar kan 
nog verder verbeteren. De situatie is voor mij 
aanvaardbaar: ik ben tevreden of kan er goed mee 
leven. 

53% 

+- 

De huidige situatie is matig. Een deel van de 
problemen in Grave is opgelost maar een belangrijk 
deel nog niet. Deze problemen raken mij persoonlijk 
als burger. 

31% 

- 

De huidige situatie is onwenselijk. Er zijn grote 
problemen die mij diep raken.  5% 

-- 

De huidige situatie in Grave is zeer onwenselijk. Er 
zijn grote, complexe en slepende problemen die diep 
ingrijpen in mijn leefwereld. 

0% 

Tabel 3.2: waardering algemene situatie in gemeente Grave 

 
STERKE PUNTEN 

Gevraagd naar de positieve punten van de gemeente Grave, noemen de inwoners met name de 
volgende zaken: 

 Dicht bij steden toch rustig. 

 Ons kent Ons- Gezellig dat je elkaar kent. 

 Het winkelaanbod: Winkels zijn er genoeg, ze zijn leuk en dichtbij. 

 Grave is leuk voor toeristen. 

 Mooi authentiek dorp, historische geschiedenis, kerken en een mooie binnenstad. 

 De Maas (ligging aan de rivier). 

 Goede basisschool voor kinderen. 

 Gezellig wonen. 

 Cultureel centrum van Grave. 

 Veilige buurt/ voelt zich thuis. 

 Veel/leuke activiteiten en evenementen. 

 Huisarts/fysio/sportvoorzieningen. 

 CatharinaHof. 
 
ZWAKKE PUNTEN  

De zwakke punten die het meest genoemd worden door inwoners zijn: 

 Vergrijzing. 

 Weinig winkels/middenstand (allemaal vetrokken). 

 Auto’s rijden te hard (voor kinderen). 

 Overlast van hangjongeren ( bijvoorbeeld als je de hond uitlaat). 

 Bereikbaarheid met het ov. 

 Criminaliteit. 

 Overlast in de avond bij winkels. 
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 Hondenpoep word niet opgeruimd. 

 Werkgelegenheid laag. Jongeren maken Grave wit. 

 Groenvoorzieningen slecht/wordt niet bijgehouden. 

 De klinkers liggen scheef. Vol gevaar. 

 Geen politie bureau. 

 Slecht begaanbaar met rolstoel (hobbelig). 

 Weinig activiteiten jeugd. 

 Burgers onderling respectloos. 
 

Wapenfeiten van het gemeentebestuur 

Als het gaat om de positieve punten, noemen inwoners vooral de volgende ‘wapenfeiten’ die dankzij 
het gemeentebestuur zijn gerealiseerd: 

 Kinderopvang. 

 Voorzieningen voor ouderen en gehandicapten. 

 Onderhoud van het groen. 

 Kerk, goed onderhouden. 

 Culturele evenementen in met name Grave, historisch centrum en toerisme. 

 Stimuleren van historische karakter. 

 Onderhoud is goed. 

 Genoeg basisscholen. 

 Bouw Catharinahof. 

 Goede scholen en supermarkten. 

 Winkelvoorzieningen. 

 Infrastructuur. 
 

Waar schiet het gemeentebestuur tek0rt? 

Respondenten geven aan dat het gemeentebestuur tekort schiet of te weinig aandacht heeft voor 
de volgende zaken: 

 Weinig voor jongeren. 

 Openbaar vervoer. Beter op elkaar afstemmen. 

 Geen politiebureau. 

 Heb het gevoel dat ambtenaar er niet voor elk dorp is. 

 Soms hondenpoep. 

 Aanpak criminaliteit. 

 Asielzoekerscentrum. 

 Politie. 

 Veiligheid. 

 Rondom Catharinahof veel beton platen. Nog geen groen. 

 Onderhoud plantsoenen/groenvoorzieningen. 

 Zwerfafval van jeugd. 

 Communicatie met burger. 
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Waardering inwoners voor politiek-bestuurlijk leiderschap en samenspel 

Aan de inwoners van Grave zijn vier vragen voorgelegd over de kwaliteit van het gemeentebestuur. 
De gemiddelde waardering (cijfer van 1 tot 10) voor deze aspecten is terug te vinden in 
onderstaande grafiek. Over de hele linie zijn de scores voldoende.  
 
 

 
Figuur 3.5: Gemiddelde waardering respondenten voor verschillende aspecten van het bestuur van de gemeente Grave 

(rapportcijfers op een schaal van 1 tot en met 10). 

 

Waardering inwoners voor lokale samenwerking en dienstverlening 

De laatste twee waarderingsvragen gaan over de samenwerking tussen het gemeentebestuur en 
inwoners en de dienstverlening van de gemeente. De waardering van de geënquêteerden is 
weergegeven in onderstaande grafiek.  
 

 
Figuur 3.6: gemiddelde waardering respondenten voor verschillende aspecten van lokale samenwerking en dienstverlening 
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Eigen inzet voor gemeente 

Bijna 25% van de respondenten geeft aan zich vaak (elke week) of regelmatig (minimaal één keer 
per maand) vrijwillig in te zetten voor de eigen wijk of buurt. 51% zegt echter zich niet of nauwelijks 
in te zetten voor de eigen gemeenschap: maximaal één keer per jaar. 
 

 
Figuur 3.7: vrijwillige inzet voor eigen wijk, buurt of dorp. 

 

Toekomst gemeente Grave 

Bewoners zijn gevraagd wat hun advies is aan de burgemeester voor de toekomst van gemeente 
Grave. De volgende punten worden genoemd: 

 Ov bereikbaarheid verbeteren. 

 Winkels behouden/ga wegloop winkels tegen. 

 Snelheden auto’s. 

 Behoud het karakter Grave. 

 Zo blijven. 
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 Pak hangjongeren aan. 
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 Aanpak hondenpoep. 
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 Rekening houden met trottoirs. 

0

10

20

30

40

50

60

70

Vaak Regelmatig Soms Niet of
nauwelijks

Anders

Inzet bewoners voor samenleving (o.a. 
vrijwilligerswerk)



  

 

 

Pagina 81 

Bijlage 4: Bronnen 
 

Gesprekspartners – intern 
Enkele raadsleden hebben alleen schriftelijk input geleverd middels het invullen van een scoreformulier. 

Dhr./mevr., 
Voorletter(s) 

Naam Functie 

Dhr. R. Bannink  Raadslid VVD 

Dhr. H. Bongers Raadslid Keerpunt 2010 

Mevr. S. De Best Griffier 

Dhr. E. Daandels Wethouder Economie 

Dhr. T. Van Doorn Afdelingsmanager publiek (CGM) 

Mevr. E. Eigenhuijsen Raadslid Lijst Eva Eigenhuijsen 

Mevr. A. Floor-Bannink Raadslid Lokale Partij Grave 

Dhr. G. Friesen Raadslid Verenigd Progressief Grave 

Dhr. J.  Van Geest Raadslid Verenigd Progressief Grave 

Dhr. J. Heerkens Gemeentesecretaris Grave 

Mevr. A. Henisch Wethouder Maatschappelijke zaken 

Dhr. R. Hoffmann Algemeen directeur CGM 

Mevr. N Janssen Afdelingsmanager Ontwikkeling (CGM) 

Dhr. J. Joon Wethouder Financiën, recreatie en toerisme. 

Dhr. R. Joosten Raadslid Lokale Partij Grave 

Dhr. L. Kamps Raadslid Verenigd Progressief Grave 

Dhr. R. Keereweer Raadslid Lokale Partij Grave 

Dhr. B.  Litjens Raadslid Keerpunt 2010 

Dhr. J. Nuijen Raadslid Lokale Partij Grave 

Dhr. B Peters Raadslid CDA  

Dhr. A. Petersen Openbare werken (CGM) 

Dhr. W. Remmits Concern controller (CGM) 

Dhr. L. Roolvink Burgemeester 

Mevr. N. Schuts-Pennings Raadslid Keerpunt 2010 

Dhr. F. Smulders Raadslid Trots Liberaal Land van Cuijk 

Dhr. J.  Spoorendonk Raadslid CDA 

Dhr. G-W.  Van Weel Bedrijfsvoering (CGM) 

Mevr. J. Van Zutphen Manager Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg (CGM) 

 

Gesprekspartners – samenleving 
Er is een brede dwarsdoorsnede van vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties 
uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek. De onderstaande personen zijn ingegaan op deze 
uitnodiging. 

Dhr./mevr. 
Voorletter(s) 

Naam Organisatie 

Dhr. M. Barahouie Azc, manager jongerenopvang 

Mevr. J. Broeks Dagbesteding Atelier276 

Dhr. L. Burgers Historisch spektakel 

Dhr. H. Cruijsen Dorpsraad Escharen 

Dhr. R. Van Dooren Dorpsraad Velp 

Dhr. J. Van der Eerden Wijkraad binnenstad, Centrum Management 
Grave, Commissielid Verenigd Progressief 
Grave 
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Dhr./mevr. 
Voorletter(s) 

Naam Organisatie 

Dhr. K. Goudzwaard Grond en Bouw Bureau (GBB) 

Dhr. A. Grootveld Motel Koolen 

Dhr. H. Hofmans Zorgresidentie Velp 

Dhr. J. Nuijen Basisschool Hartenaas 

Dhr. H. Peppinck Graeft Voort 

Dhr. G. Peters Graveon, Graafse ondernemers 

Dhr. H. Satter Steunpunt Snippergroen 

Dhr. T. Schouten Voorzitter Harmonie stad Grave 

Dhr. J. Sol Dorpsraad Gassel 

Mevr. R. Willems Wijkraad Estersveld 

 

Gesprekspartners – regiobestuurders 

Dhr/mevr, 
Voorletter(s) 

Naam Functie 

Dhr. B. Hillenaar Burgemeester Cuijk 

Mevr. M.  Sijbers Burgemeester St. Anthonis 

Dhr. H. Willems 
 

Wethouder Boekel (Ambtelijk ondersteund 
door dhr. J. Marcic (Gemeentesecretaris)) 

 

Schriftelijke bronnen 
S Volgnr. Jaar Titelbeschrijving 

Algemeen 

S 1 2016 Gemeente Grave, Jaarstukken 2015 

S 2 2015 Gemeente Grave, Jaarstukken 2014 

S 3 2014 Gemeente Grave, Jaarstukken 2013 

S 4 2013 Gemeente Grave, Jaarstukken 2012 
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