
Grave, 8 december 2020 

 

 

De heer W. Hillenaar  

Voorzitter Stuurgroep Land van Cuijk i.o. 

  

 

Geachte meneer Hillenaar, 

  

Aansluitend aan het bericht dat u via de heer Johan Postma vrijdag jl. van de gemeente 

Grave (via  wethouder A.M. Henisch) heeft ontvangen, heeft het college van B&W Grave 

vandaag zich nader gebogen over de reductie van werkzaamheden die de gemeente 

Grave met ingang van 1 januari 2022 van de gemeente Land van Cuijk i.o. wenst af te 

nemen. 

 

In de DVO, die in samenspraak is overeengekomen, is dat pakket vertaald in een 

reductie van € 750.000,= op de lumpsum bijdrage die de gemeente Grave tijdens de 

looptijd van de regeling door de gemeente Land van Cuijk in rekening wordt gebracht. 

Hierbij is de relatie gelegd met de gegevens in en de opbouw van de CGM begroting. In 

ons voorstel hebben wij derhalve ook die consistente lijn aangehouden ten aanzien van 

de verhouding tussen de directe loonsom en de berekende overhead zoals die in de CGM 

begroting is gehanteerd. 

 

De totaalsom van beide posten komt globaal uit op de overeengekomen reductie van  

€ 750.000,= waarbij na de vermindering van dit bedrag met het gehanteerde percentage 

van 42 voor overhead er een bedrag voor directe loonkosten resteert van € 435.000,=. 

  

Op basis van het uitgangspunt dat Grave zich conformeert aan de werkwijze en het 

beleid van de gemeente Land van Cuijk hebben wij de keuze gemaakt de vermindering 

van het werkpakket specifiek voor Grave vooral te vinden in de breedte van 

beleidsadvisering.  

 

De eventueel specifiek gewenste aanpassing voor Grave gaan wij vinden binnen de 

capaciteit van het team Grave met naast de 0,8 fte gemeentesecretaris (die al in de 

lumpsum vergoeding is verantwoord) 2 breed inzetbare beleidsadviseurs (2x 0,5). 

Gebaseerd op deze denklijn stellen wij voor van de volgende ureninzet af te zien: 

  

Recreatie met 200 uur 

Economische zaken met 850 uur 

Markten met 220 uur 

Controle en handhaving afval met 700 uur 

Beleidsadvies op het brede terrein van Sociaal domein 6.490 uur w.o. sport en 

gemeenschapsaccommodaties (4,4 fte) 

Beleidsadvies op het gebied van Ruimtelijke ontwikkeling 1475 uur (1 fte) 

  

Per saldo is dat een reductie van 9.935 uur en leidt de toevoeging van 2 x 0,5 fte (1475 

uur) voor de adviseurs in het team Grave tot een uiteindelijke reductie van 8460 uur 

minder aanspraak op dienstverlening. 

 

Hiermee voldoet het college aan de opdracht van de gemeenteraad van Grave om de 

bezuiniging op de werkorganisatie te realiseren. Voor eventuele nadere toelichting ben ik 

als portefeuillehouder graag voor u bereikbaar.  

 

Met vriendelijke groet,  

Namens het College van B&W van Grave 

Mevrouw A.M. Henisch 



 

www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl 
 

 

 
Gemeente Land van Cuijk i.o. 

 

 

 
Gemeente Grave  
College van Burgemeester en Wethouders  
Arnoud van Gelderweg 71  

5361 CV Grave 

 

 

Onderwerp:  uw bezuinigingsvoorstel d.d. 8 december 2020 

 

Datum:   11 december 2020 

 

 

Geacht college, 

 

De stuurgroep van de gemeente Land van Cuijk i.o. heeft kennis genomen van uw voorstel  

d.d. 8 december jl. voor een bezuiniging om tot een vermindering van de structurele vergoeding van 

de gemeente Grave aan de gemeente Land van Cuijk te komen. 

 

We hebben u eerder verzocht voor 1 december aan te geven wat de voorstellen zouden zijn voor de 

taakvermindering. Uw voorstel is naar de mening van de stuurgroep onvoldoende onderbouwd. Op 

grond van artikel 4 van de Centrumregeling verwachtten wij een concreet voorstel te ontvangen op 

productniveau, waarbij duidelijk moest zijn welke diensten Grave niet langer wenst af te nemen en tot 

hoeveel minder af te nemen uren dat moet leiden. Alleen een vermindering van de uren is niet 

afdoende, omdat het voor de gemeente Land van Cuijk duidelijk moet zijn op welke diensten minder 

uren kunnen worden ingezet. Dezelfde dienstverlening tegen minder uren is immers niet mogelijk. 

 

In uw voorstel geeft u aan om alle uren voor beleidsadvies Sociaal Domein te schrappen. Wij wijzen 

erop dat dit betekent dat er dan in het geheel geen werkzaamheden voor Grave meer worden 

uitgevoerd op dat terrein. Geen beleidsadvies betekent heel concreet dat er geen sprake meer is van 

voorbereiding van portefeuillehoudersoverleggen, opstellen van collegevoorstellen, beantwoorden van 

vragen van portefeuillehouders, raad en commissie, budgetbeheer, planning en control cyclus, 

deelname aan regionale overleggen, wettelijke taken zoals voorbereidingen voor nieuwe wetgeving 

etc. etc. Dit is een fundamenteel andere werkwijze dan tot nu toe het geval is. 

 

Voor de onderwerpen Recreatie en Economische Zaken geeft u aan dat het grootste deel van de uren 

kan komen te vervallen zónder aan te geven welke concrete taken kunnen komen te vervallen. 

 

Uitgangspunt in de dienstverleningsovereenkomst is de lumpsumfinanciering: voor de huidige bijdrage 

aan de werkorganisatie CGM ontvangt de gemeente Grave de diensten zoals die nu ook worden 

geleverd door CGM. De vermindering van de bijdrage aan Land van Cuijk kan alleen gerealiseerd 

worden als concrete taken en producten worden aangegeven. In uw voorstel is het halveren van de 

BOA-uren op controle en handhaving wel een goed voorbeeld, omdat dit enkel betrekking heeft op de 

taak toezicht. Dit betekent dat Land van Cuijk daadwerkelijk minder BOA-capaciteit hoeft te leveren en 

dit voorstel leidt dan ook tot een daadwerkelijke bezuiniging zonder dat het principe van de 

lumpsumfinanciering wordt aangetast. 



 

www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl 
 

 

 
Gemeente Land van Cuijk i.o. 

 

 

 

Gelet op bovengenoemde punten kan de stuurgroep niet instemmen met uw voorstel van  

8 december jl.  

 

Wij hebben in ons overleg van heden met u afgesproken dat er – als laatste mogelijkheid -  uiterlijk 

donderdag 17 december 2020 12.00 uur een voorstel van uw zijde ligt wat op taakniveau herleidbaar 

is tot een bezuiniging van € 750.000,-.  

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

W. Hillenaar 

Voorzitter stuurgroep Land van Cuijk i.o. 

 
 
 
In afschrift aan: Provincie Noord-Brabant 



TIJDSLIJN bij RIB PREVENTIEF TOEZICHT 
11-12-2020 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
  
Bijgevoegd aan deze e-mail de RIB zoals door het college gisteravond aan de raad is 
toegezegd, inclusief de tijdslijn zoals gisterenavond door wethouder Busser 
geschetst: 
  
Vrijdag 4 december 2020 
Ben ik rond 14.00 uur geïnformeerd door de ambtenaar financiën over een email die 
hij van de provinciaal ambtenaar had gekregen waarin gemeld wordt dat zij 
voornemens is om het traject van preventief toezicht in gang te zetten tenzij er voor 
maandag 11.00 uur een reactie van Grave ligt waaruit blijkt dat de begroting voor 
Kerstmis sluitend is. 
Ik heb daarop contact proberen te krijgen met de gedeputeerde en hoewel mij 
toegezegd werd dat er een uiterste inspanning geleverd zou worden om de 
gedeputeerde terug te laten bellen, is dat niet meer gebeurd. 
 
Maandag 7 december 2020 
Heb ik wederom om 08.55 uur contact gezocht met het secretariaat van de 
gedeputeerde. Zij zouden de gedeputeerde nogmaals hierop attent maken. 
Vervolgens werd ik om ca. 14.45 uur gebeld door de heer Noordegraaf (vanavond 
hier aanwezig) die aangaf op verzoek van en namens de gedeputeerde als volledig 
gemandateerd ambtenaar terug te bellen. 
Ik heb toen toegelicht dat het college hard aan het werk was om alle informatie 
beschikbaar te maken waarom gevraagd was. Dat ging over een aantal nog wat 
kleinere posten, maar voornamelijk op 2 grote terreinen. De DVO en het Sociaal 
Domein. Voor het DVO zal het college de bezuinigingen aftikken op dinsdag 8 
december, heb ik aangegeven. Voor het SD is niet te verwachten dat de voorstellen 
voor het einde van het jaar er liggen en dat ik derhalve in overleg met financiën zou 
gaan voorstellen om door middel van een extra OZB verhoging in 2023 de begroting 
in de laatste twee jaren sluitend te maken. 
Ook heb ik aangegeven te verwachten dat het college dit voorstel zou gaan volgen 
omdat er, gezien de standpunten van de toezichthouder, geen andere mogelijkheid 
meer resteert. 
Daarop heeft de heer Noordegraaf aangegeven vooralsnog het traject ambtelijk (zo 
heet dat) met ambtenaren en college te willen voorzetten en de voorstellen af te 
wachten. Ik zegde hem toe hem dinsdagmiddag alvast te informeren over welke 
informatie hij zou kunnen verwachten. 
 
Dinsdag 8 december 2020 
Het college heeft zich over de DVO gebogen en voor bijna 10.000 uren aan reductie 
in kaart gebracht. Daarnaast heeft het college besloten het voorstel voor dekking in 
2023 e.v. door een extra OZB verhoging in 2023 te volgen. Tevens besloot het 
college om de fractievoorzitters uit te nodigen voor donderdagavond om hen te 
informeren over de stand van zaken en aansluitend (morgen) een RIB te verzenden. 
Dat leidde tot twee lijnen: 

• Het vervatten van de uitkomst DVO in een brief aan de stuurgroep LvC i.o. 
waarvan een afschrift naar de toezichthouder gestuurd wordt en 



• Het laten opstellen van een college en raadsvoorstel voor de extra OZB 
verhoging in 2023 om de laatste twee jaren in de begroting sluitend te krijgen. 

Ik heb daarop rond 17.00 uur de heer Noordegraaf geïnformeerd dat hij enerzijds 
een kopie van de brief aan LvC i.o. tegemoet kon zien en dat het college een 
raadsvoorstel voor extra OZB verhoging aan de raad gaat voorleggen op 15 
december 2020. 
In de loop van de avond is daarop een afschrift van de brief aan LvC i.o. 
toegezonden aan de toezichthouder. 
Op dat moment verkeerde het college in de vaste overtuiging dat hiermede de 
dreiging van preventief toezicht was afgewend en naar mijn stellige indruk uit ons 
telefoongesprek was dat ook de veronderstelling van de heer Noordegraaf. 
 
Woensdag 9 december 2020 
Tot mijn verrassing word ik tegen 14.00 uur gebeld door de heer Noordegraaf die mij 
meedeelt dat de brief aan het LvC i.o. nog steeds de nodige vragen oproept en dat 
hij gaat doorschakelen naar een voorgenomen besluit tot preventief toezicht in 
verband met de tijdsdruk die anders het bestuurlijk overleg (provincie met raad) zou 
verhinderen. Wel gaf hij aan dat de reactie van LvC en andere acties in de komende 
tijd voor Kerstmis meegenomen kunnen worden bij het bepalen van het definitief 
besluit. 
Vervolgens is er op ambtelijk niveau contact geweest tussen gemeente en provincie, 
maar naar ik begrepen heb heeft dit zich beperkt tot de mededeling van het 
standpunt zoals de heer Noordegraaf dat al naar mij verwoordde. 
Daarop heb ik het college geïnformeerd en besloten contact te zoeken met de 
gedeputeerde. Ik heb dat de heer Noordegraaf ook gemeld. 
Om 15.45 uur heeft er een korte Teams vergadering plaatsgevonden tussen de heer 
van Pinxteren en de heer Noordegraaf namens de provincie en Anja Henisch en 
mijzelf namens de gemeente Grave. Onzerzijds is toegelicht wat onze insteek is en 
hebben wij ook gemeld dat wij van LvC nog deze week een reactie verwachten. 
Uiteindelijke conclusie was dat de provincie vanwege wettelijke termijnen niet langer 
kon wachten met het voorgenomen besluit en de aankondiging daarvan, maar dat 
het wel erg ongelukkig zou zijn wanneer de brief van de provincie aan de raad 
mogelijk ons informeren van de fractievoorzitters zou frustreren. Daarop heeft de 
gedeputeerde voorgesteld dat de heer Noordegraaf vanavond zou aanschuiven om 
onder andere de procedure toe te lichten. 
Inmiddels is op verzoek van enkele fractievoorzitters de uitnodiging voor vanavond 
uitgebreid naar alle raadsleden. 
 
Donderdag 10 december 2020 
Vanochtend heeft nog ambtelijke afstemming plaatsgevonden en is er, er van 
uitgaande dat nog deze week overeenstemming wordt bereikt met het Land van 
Cuijk i.o. over de ombuiging in de DVO, ook overeenstemming over het alsdan nog te 
overbruggen verschil voor 2023. 
Daartoe zal er een voorstel aan de raad worden aangeboden met daarin een 
aangepast dekkingsplan op grond van de bevindingen van de provincie en de 
voorgestelde verhoging OZB vanuit het college. Dit aangepaste dekkingsplan zal het 
in november door de raad vastgestelde dekkingsplan vervangen. 
 
 
Wethouder Busser 



Geachte Raad, 
  
Langs deze weg willen wij u informeren dat de Provincie Noord-Brabant ons in de loop van 
woensdagmiddag 9 december 2020 in kennis heeft gesteld dat naar hun oordeel de vastgestelde en 
ingezonden begroting 2021 niet structureel en reëel in evenwicht is. Tevens zijn zij van mening dat het 
voor hen niet voldoende aannemelijk is dat dit evenwicht uiteindelijk in het laatste twee jaar van de 
meerjarenraming tot stand zal worden gebracht.  
  
Om uw Raad nader bij te praten werd voor gisteren een overleg met de fractievoorzitters ingelast, 
uiteindelijk uitgebreid naar alle raadsleden, waarin wij u geïnformeerd hebben en een afgevaardigde 
van de provincie de procedure voor het voorgenomen besluit van de provincie heeft toegelicht. 
  
De provincie baseert dit oordeel op het onderstaande cijfermatige beeld. 
 

 
     
Toelichting van de provincie op de correcties: 

- Schrappen budget onvoorzien: Het schappen van het budget is naar het oordeel van de provincie niet 
reëel, omdat het op basis van artikel 8 lid 1 sub e van het BBV staat beschreven dat in het 
programmaplan een raming van de post onvoorzien moet zijn opgenomen. Hoewel de BBV niet 
beschrijft hoe hoog deze raming moet zijn oordeelt de provincie dat een raming van 0 euro niet reëel 
is. 

- DVO LvC-Grave: De provincie is van mening dat de ombuiging nog niet is voorzien van een concrete 
onderbouwing. 

- Plan van aanpak kosten sociaal domein: Deze ombuiging is nog niet voorzien van een concrete 
onderbouwing. Een concrete onderbouwing wordt niet voor 1 januari 2021 verwacht. 

- Posten leges en belastingen: Deze correctie is een optelling van het verhogen leges 
evenementenvergunningen, uittreksels BRP, huwelijken, verstrekken parkeerontheffingen en het 
verhogen hondenbelasting. Deze ombuigingen zijn pas reëel onderbouwd na besluitvorming na 
vaststelling van de betreffende verordeningen, naar verwachting in december 2020.  

- Kapitaallasten nog te realiseren (her)investeringen: In het jaar van investeren is geen raming voor 
kapitaallasten opgenomen. Wij beoordelen de raming van de kapitaallasten van de opgenomen 
investeringen, conform onze ambtelijke handreiking, als onvolledig en daarmee niet reëel. 

- Kapitaallasten Catharinahof: De verkoop van het pand Katrien is als dekking ingebracht voor de 
kapitaallasten van de Catharinahof. De kapitaallasten van pand Katrien zijn structurele lasten die 
vervallen op het moment van verkoop, tot het moment van verkoop is een lagere raming van 
kapitaallasten niet reëel. Wij kunnen de lijn van de provincie volgen en zullen middels een 
raadsvoorstel voorstellen de begroting hierop te corrigeren. 

 

Gemeente: Grave 2021 2022 2023 2024

Saldo ingediende begroting na bestemming -1.246.000 -1.098.000 -1.026.000 -903.000

Nieuw beleid -18.000 -12.000 -12.000 -12.000

Ombuigingen 315.000 1.164.000 1.314.000 1.502.000

Amendement afschaffen hondenbelasting -97.560

Saldo ingediende begroting na bestemming incl. begrotingswijzigingen -949.000 54.000 276.000 489.440

Incidentele lasten 78.000 157.000 120.000 120.000

Incidentele lasten nieuw beleid 6.000

Incidentele baten -731.000 -340.000 -340.000 -340.000

Structureel begrotingssaldo -1.596.000 -129.000 56.000 269.440

Correcties n.a.v. het uitgebreid onderzoek:

- Niet onderbouwde stelposten/bezuinigingen (schrappen budget onvoorzien) -26.000 -26.000 -26.000 -26.000

- Niet onderbouwde stelposten/bezuinigingen (DVO) 0 -188.000 -375.000 -563.000

- Niet onderbouwde stelposten/bezuinigingen (Sociaal Domein) 0 -250.000 -250.000 -250.000

- Niet onderbouwde stelposten/bezuinigingen (5 posten leges en belastingen) -24000 -24000 -24000 -24000

- Kapitaallasten nog te realiseren (her)investeringen -18000 -37.000 -60.000 -14.000

Kapitaallasten Catharinahof -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

Kapitaallasten Kranenhof -29.700 -27.600 -25.500 -23.300

Structureel saldo nav uitgebreid onderzoek -1.718.700 -706.600 -729.500 -655.860



- Kapitaallasten Kranenhof: De kapitaallasten worden volledig onttrokken aan de reserve kapitaallasten 
Sportpark Kranenhof. Deze reserve voldoet volgens de provincie niet aan de vereisten om jaarlijks de 
volledige kapitaallasten te onttrekken. Hiermee doelt de provincie dat de jaarlijkse storting in de 
bestemmingsreserve kapitaallasten (oude bijdrage onderhoud aan de verenigingen) niet volgens de 
regels van de BBV schijnt te zijn. Deze vraag hebben we voorgelegd aan de commissie BBV daar er 
ruimte voor interpretatie is binnen de huidige formulering in de BBV. Vanuit een gezond financieel 
duurzaam perspectief kunnen wij de lijn van de provincie volgen en zullen middels een raadsvoorstel 
voorstellen de begroting hierop te corrigeren. 

 
We gaan er vooralsnog vanuit dat de ombuiging van € 750.000 op de DVO voor het kerstreces zal 

worden afgerond met het Land van Cuijk. Daarnaast gaan wij ervan uit dat de belasting en leges 
verordeningen aanstaande dinsdag worden vastgesteld door de raad. Het structureel begrotingssaldo 
ziet er dan als volgt uit. 
 

 
 
  
Voorgesteld zal worden de OZB met ingang van 1 januari 2023 te verhogen met 11,3%. Dit betreft 
een extra verhoging van de OZB bovenop de verhoging per 1 januari 2021 van 2% en de verhoging 
per 1 januari 2022 van 5,63%. 
 
Traject preventief toezicht 
Het betreft hier een aankondiging van een voorgenomen besluit van de provincie. Met andere 
woorden de raad zal in de gelegenheid worden gesteld om voor het kerstreces te komen met een 
alternatief dekkingsplan om alsnog tot een structureel en reëel sluitende begroting te komen. 
  
Een belangrijke component hierin is dat er met de stuurgroep Land van Cuijk overeenstemming wordt 
bereikt ten aanzien van de ombuiging van € 750.000. Deze week is er een voorstel gedaan aan de 
stuurgroep Land van Cuijk.  
  
Ervan uitgaande dat daarover overeenstemming wordt bereikt zal het college vrijdag komen met een 
raadsvoorstel met daarin een alternatief dekkingsplan om te komen tot een structureel en reëel 
sluitende begroting. Dit voorstel zal dan volgende week aan de raad worden voorgelegd. 
  
Mocht dit niet lukken dan zal de Gedeputeerde Staten de begroting niet goedkeuren en de gemeente 
Grave onder preventief toezicht vallen. De gemeenteraad krijgt dan een periode van 12 weken om 
alsnog een structureel en reëel sluitende begroting in te dienen. In het laatste geval kan dan het 
preventief toezicht ook weer ingetrokken worden. Wij hopen uw raad op deze wijze op dit moment 
voldoende te hebben geïnformeerd.  

 
 

Gemeente: Grave 2021 2022 2023 2024

Saldo ingediende begroting na bestemming -1.246.000 -1.098.000 -1.026.000 -903.000

Nieuw beleid -18.000 -12.000 -12.000 -12.000

Ombuigingen 315.000 1.164.000 1.314.000 1.502.000

Amendement afschaffen hondenbelasting -97.560

Saldo ingediende begroting na bestemming incl. begrotingswijzigingen -949.000 54.000 276.000 489.440

Incidentele lasten 78.000 157.000 120.000 120.000

Incidentele lasten nieuw beleid 6.000

Incidentele baten -731.000 -340.000 -340.000 -340.000

Structureel begrotingssaldo -1.596.000 -129.000 56.000 269.440

Correcties n.a.v. het uitgebreid onderzoek:

- Niet onderbouwde stelposten/bezuinigingen (schrappen budget onvoorzien) -26.000 -26.000 -26.000 -26.000

- Niet onderbouwde stelposten/bezuinigingen (Sociaal Domein) 0 -250.000 -250.000 -250.000

- Kapitaallasten nog te realiseren (her)investeringen -18000 -37.000 -60.000 -14.000

Kapitaallasten Catharinahof -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

Kapitaallasten Kranenhof -29.700 -27.600 -25.500 -23.300

Structureel saldo nav uitgebreid onderzoek -1.694.700 -494.600 -330.500 -68.860



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

De raad van gemeente Grave 

Postbus 7 

5360 AA  GRAVE 

 

Onderwerp 
Voorgenomen besluit begroting 2021 

 

 

 

Geachte raadsleden, 

 

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC ’s-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 680 76 80 

www.brabant.nl 

IBAN NL86INGB0674560043 

 

 

Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 

www.brabant.nl/route 

Datum 

14 december 2020 

Ons kenmerk 

C2272035/4804916  

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

M.E.B. (Marlies) Houtman - 

Frambach 

Telefoon 

(06) 52 79 42 82 

Email 

mhoutman@brabant.nl 
 

Bijlage(n) 

- 

Door erop toe te zien dat de lokale overheden hun maatschappelijke taken 

goed uitvoeren, dragen we bij aan een bestendig en veilig Brabant met een 

sterk openbaar bestuur. Een bestuur waar de inwoners op kunnen vertrouwen. 

Respect voor de eigen verantwoordelijkheid van besturen en raden is het 

uitgangspunt. 

 

Financieel Toezicht 

In deze brief informeren wij u over onze toezichtbevindingen vanuit financieel 

toezicht. 

 

Uw gemeente heeft de verantwoordelijkheid om een begroting vast te stellen die 

structureel en reëel in evenwicht is. Ieder jaar besluiten wij, op grond van artikel 

203 van de Gemeentewet, voor 1 januari of uw gemeente voor het komende 

begrotingsjaar onder repressief of preventief toezicht valt. Hiermee dragen wij 

bij aan het voorkomen dat uw gemeente een structureel tekort op de begroting 

krijgt, wat u mogelijk zelf niet kunt oplossen. 

 

Criteria waaraan wij toetsen 

Wij hebben uw begroting 2021 beoordeeld volgens de methodiek van 

risicogericht en proportioneel financieel toezicht. In onze factsheet 'financieel 

toezicht' is hier meer over te lezen. Hierbij hebben wij ook de uitkomsten van de 

jaarrekening 2019 betrokken. Over een aantal belangrijke toetsingsaspecten en 

ontwikkelingen over het financieel toezicht hebben wij u in de brief van 17 april 

2020 (kenmerk C2262548/4684561) geïnformeerd.   

 

Voorgenomen vorm van toezicht: preventief 

De door u vastgestelde begroting 2021, evenals de meerjarenraming 2022-

2024 hebben wij tijdig ontvangen. Net als u zijn wij van oordeel dat de 

begroting 2021 niet structureel en reëel in evenwicht is. Het is voor ons echter 



 

 

 

Datum 

14 december 2020 

Ons kenmerk 

C2272035/4804916 
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ook onvoldoende aannemelijk dat dit evenwicht uiterlijk in de laatste twee 

jaarschijven van de meerjarenraming hersteld wordt. Daarom zijn wij van plan 

uw gemeente voor het begrotingsjaar 2021 onder preventief toezicht te plaatsen 

(artikel 203 van de Gemeentewet). Dit betekent dat wij de begroting en de 

begrotingswijzigingen eerst moeten goedkeuren voordat u tot uitvoering kunt 

overgaan. 

 

Op basis van de criteria in ons Beleidskader IBT 2020-2023 beoordelen wij uw 

begroting op dit moment als ‘voldoet niet’. Uw gemeente krijgt de kleur ‘rood’ 
op de kaart, die wij in april 2021 op onze website 

www.brabant.nl/financieeltoezicht zullen publiceren, indien wij definitief 

besluiten tot het instellen van preventief toezicht. 

 

Toezichtbevindingen 

Hoewel u de meerjarenraming 2022-2024 als sluitend in de jaarschijven 2023 

en 2024 hebt ingediend, is het op grond van het Gemeenschappelijk Financieel 

Toezichtkader voor ons noodzakelijk de onderstaande bijstellingen door te 

voeren. Na deze bijstellingen is er naar ons oordeel geen sprake van een 

structureel en reëel evenwicht. 

 

1. Geen reële raming post onvoorzien (€ 26.000) 
2. De onderbouwing van de bezuiniging DVO is (nog) niet voldoende 

reëel (€ 375.000 in 2023 en € 563.000 in 2024) 
3. De onderbouwing van de bezuiniging Sociaal Domein is (nog) niet 

vastgesteld (€ 250.000) 
4. De kapitaallasten nog te realiseren (her)investering zijn onvolledig 

opgenomen (€ 60.000 in 2023 en € 14.000 in 2024) 
5. De kapitaallasten Catharinahof zijn onvolledig opgenomen (€ 25.000) 
6. De kapitaallasten Kranenhof zijn onvolledig opgenomen (€ 25.000) 

 

 

Het structureel en reëel tekort bedraagt naar ons oordeel in 2023 € 705.000 en 

in 2024 € 634.000. 

 

Naar aanleiding van ons onderzoek merken wij ook nog het volgende op. 

 

Vereiste nadere besluitvorming 
Naast de ombuigingen die door ons zijn bijgesteld, heeft u ook besloten tot 

ombuigingen die naar ons oordeel moeten worden onderbouwd met nadere 

besluitvorming.  

 

De ombuiging onderhoud groen is financieel verwerkt in de begroting. Het totale 

budget voor het onderhoud groen is door deze ombuiging niet meer in 

overeenstemming met het vigerende door u vastgestelde kwaliteitsniveau. Wij 

verwachten dat u in 2021 het kwaliteitsniveau van het onderhoud groen 

opnieuw zult vaststellen bij raadsbesluit.  
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Om twee ombuigingen op investeringen (niet uitvoeren en vooruitschuiven) te 

realiseren verwachten wij dat u in 2021 in een raadsbesluit aangeeft welke 

investeringen u niet meer uitvoert dan wel verschuift en dat u de 

investeringsplanning daarop aanpast. 

 

Pakket ombuigingsmaatregelen  
Net als vorige jaren heeft u een fors pakket aan ombuigingsmaatregelen 

vastgesteld om in de meerjarenraming tot een sluitend perspectief te komen. 

Deze ombuigingen zijn noodzakelijk om de aanzienlijke tekorten in uw 

(meerjaren)begroting 2021-2024 weg te kunnen werken. De tijdige realisatie 

van al deze ombuigingen is van essentieel belang voor uw gemeente en vormt 

daarmee tevens een belangrijk risico. Daarom dringen wij er bij u op aan om in 

2021 alle benodigde acties voortvarend op te pakken om daarmee de kans op 

realisatie van de maatregel te vergroten. 

Vervolgens is het ook van essentieel belang om de ontwikkelingen goed te 

blijven monitoren, zodat u tijdig kunt bijsturen als de realisatie niet volgens plan 

verloopt. De realisatie van de maatregelen vormt een belangrijk toetspunt bij ons 

onderzoek van de begroting 2022. 

 

Realiteit van de ramingen  
Wij attenderen u erop dat u rekening dient te houden met de loonstijgingen en 

prijsontwikkeling zoals opgenomen in de door u gehanteerde circulaire 

gemeentefonds. U hanteert, in tegenstellig tot de circulaire, dit jaar deels de 

nullijn bij de raming van budgetten in het begrotingsjaar. De druk op de 

budgetten neemt hierdoor toe, wat tot knelpunten kan leiden. 

 

Overzicht incidentele baten en lasten 
U heeft het verplichte meerjarige overzicht van incidentele baten en lasten 

opgenomen, maar dit overzicht is niet voorzien van een toelichting. De 

Commissie BBV heeft in de Notitie structurele en incidentele baten en lasten 

hiertoe een stellige uitspraak geformuleerd: “Voor de in het overzicht van 

incidentele baten en lasten opgenomen posten is een toelichting vereist”. Of een 

post terecht in dit overzicht is opgenomen, kan namelijk alleen inzichtelijk 

worden gemaakt door het geven van een goede toelichting. Deze toelichting 

dient aan te tonen dat er geen sprake is van een structurele last. Wij verzoeken 

u om in de komende begrotingen deze toelichting op te nemen. 

 

Vermogenspositie 
In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing concludeert u dat de 

beschikbare middelen ruim voldoende zijn om de risico’s op te kunnen vangen. 
Uw vermogenspositie neemt echter wel af als gevolg van uitnamen uit de 

algemene reserve. Dit o.a. voor het dekken van het negatieve resultaat van de 

jaarrekening 2019 en het begrotingstekort 2021. Ook voor het jaar 2022 is er 

op dit moment nog geen sluitend perspectief, waardoor in dat jaar uw 

vermogenspositie nog verder kan afnemen. Wij wijzen u er nogmaals op dat u 
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iedere nieuwe verplichting of uitgave dient te voorzien van zowel een reële als 

structurele dekking. 

 

Weerstandsvermogen 
In de paragraaf weerstandsvermogen concludeert u dat het 

weerstandsvermogen ruim voldoende is. Dit baseert u op een waarderingstabel. 

Wij verzoeken u uw eigen beleidslijn (norm) vast te stellen voor het beoordelen 

van het weerstandsvermogen. 

Wij kunnen ons moeilijk een oordeel vormen over uw weerstandsvermogen, 

omdat u een aantal risico’s nog niet heeft gekwantificeerd. Daarnaast kan de 
ombuigingsmaatregel “Risicobudget Wet Buig” een risico vormen in uw 
begroting, die u (nog) niet heeft opgenomen.  

 

Onze toezichtbevindingen zijn afgestemd met onze contactpersoon van uw 

gemeente. 

Wij vertrouwen erop met onze toezichtbevindingen een zinvolle bijdrage te 

leveren aan de verdere optimalisering van uw begroting. 

 

Zienswijze 

Wij stellen u in de gelegenheid uw zienswijze schriftelijk naar voren te brengen 

(artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht). In deze zienswijze kunt u uw 

mening geven over ons oordeel. Daarnaast kunt u ook aangeven welke 

aanvullende besluiten u voor 1 januari 2021 neemt om uw begroting alsnog 

structureel en reëel in evenwicht te brengen. Uw zienswijze aan ons college kan 

alleen bij ons definitieve besluit worden betrokken als u deze voor 18 december 

2020 bij ons indient. Het definitieve besluit sturen wij u voor 1 januari 2021. 

 

Daarnaast stellen wij u in de gelegenheid om na 1 januari 2021 een bestuurlijk 

overleg te voeren met gedeputeerde Van Pinxteren om de financiële positie van 

uw gemeente te bespreken. 
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Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw M.E.B. 

Houtman - Frambach van ons team IBT financieel toezicht. Zij is op maandag 

ochtend, dinsdag, woensdag ochtend, donderdag ochtend en vrijdag tijdens 

kantooruren bereikbaar via telefoonnummer (06) 52 79 42 82. 

 

Een kopie van deze brief hebben wij aan uw college van burgemeester en 

wethouders gestuurd. 

 

 
 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

namens deze, 

 
 

N. Wester MSc, 

programmamanager Kwaliteit Openbaar Bestuur 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
 

 



 

                                                                                                                  
  

  
  
Grave, 17 december 2020  
  
Stuurgroep Land van Cuijk i.o. 
t.a.v. Hr. W. Hillenaar, voorzitter 
  
  
  

Geachte heer Hillenaar, 
  
In aansluiting aan de recent gevoerde gesprekken op vrijdag 11 en dinsdag 15 
december jl. informeren wij u over onze overwegingen en keuzes om de in de DVO 
overeengekomen beperking van werkzaamheden te realiseren. 
In het gesprek van 15 december jl. hebben de wethouders Henisch en Busser u 
geïnformeerd over de uitkomst van een juridische toets die was uitgezet naar 
aanleiding van uitspraken in het overleg van de gemeente Grave met de Stuurgroep 
Land van Cuijk i.o. d.d.11 december 2020. 
  
Omdat wij nog niet vooruit kunnen lopen op de uitkomst van een overleg tussen 
advocaten over de juridische implicatie van de artikelen 4.3. en 4.4 maken wij een 
voorbehoud ten aanzien van de fasering waarop de voorgestelde reductie van 
werkzaamheden en adviescapaciteit feitelijk zal ingaan en door ons moeten worden 
aangegeven. Dit conform het advies van mr V.van Cruijningen d.d. 15 december 
2020 m.b.t. artikel 4 de leden 3 en 4 van de Centrumregeling. Op uw verzoek 
hebben wij u dit advies op 16 december jl. doen toekomen. 
Wij vertrouwen er op dat hierover nader overleg mogelijk is. 
  
Toch doen wij u een voorstel over het totaal van bezuinigingen ter hoogte die wij 
hebben afgesproken bij het afsluiten van de DVO en CR zoals vastgesteld door de 
gemeenteraad van Grave, waaruit u ook kunt opmaken dat wij serieus inhoud 
hebben gegeven aan de bezuinigingsopdracht aan de gemeenteraad van Grave en 
bij het aangaan van de DVO en CR is overeengekomen.  
  
Programma 1, Algemeen Bestuur 

Er van uitgaande dat een deel van de externe communicatie zal worden verzorgd 
vanuit het team Grave stellen wij voor de 0,84 fte voor communicatieadvies 
algemeen te beperken tot 0,5 fte. Daarmee beperken wij de capaciteit voor deze 
activiteit met 0,34 fte ( 500 uur ) op jaarbasis. 
  
Programma 2, Openbare Ruimte: 
  



We gaan bezuinigen met 400 uur op wegen, 200 uur op parkeren, 1.475 uur op 
onderhoud openbaar groen en 440 uur op gemeentelijke eigendommen. 
  
We zijn van mening, dat op het totaal van 2.266 uur, zoals in de begroting 
opgenomen, ruim een kwart fte bezuinigd kan worden, nu we ook in het onderhoud 
van wegen hebben bezuinigd. Wellicht zelfs, dat hier meer op bezuinigd kan worden. 
Op parkeren bezuinigen we 200 uren. We zijn er hierbij van uitgegaan, dat dit 
handhaving betreft. Deze uren schrappen wij gedeeltelijk omdat wij weinig tot geen 
problemen zien met parkeeroverlast. Na het privatiseren van de markt komen 220 
uren vrij voor Boa/Marktmeester die dan voor toezicht beschikbaar zijn. 
  
Wij bezuinigen op onderhoud groen in de openbare ruimte. We kiezen ervoor het 
maaien, onkruid vrij maken en snoeien enigszins in te perken, waarmee is 1 fte 
gemoeid. 
Na overeenstemming hierover zullen wij de gemeenteraad specifiek over dit 
onderwerp een voorstel doen. 
  
Bij de gemeentelijke eigendommen zijn we van mening dat 1 fte voldoen moet zijn. 
Dat betekent een afname van 440 uur ten opzichte van de begroting. 
  
In totaal betekent dit in Programma 2 een bezuiniging van 2.735 uur (1,85 fte). 
  
Programma 3, Bouwen, Wonen en Milieu: 
  
Hier bezuinigen we op het thema afvalinzameling, te weten 1 fte voor beleid en 1 fte 
voor handhaving, samen 2 fte. 
De argumentatie is, dat Grave per 1-1-2022 uit de GR zal treden, althans indien de 
Raad daarvoor komende vergadering toestemming verleent. Daarop zal Grave 
aansluiting zoeken bij ofwel de gemeentelijke dienst van Oss, ofwel bij Dar NV te 
Nijmegen. Besluitvorming daarover moet nog plaatsvinden, maar uit de gevoerde 
gesprekken met beide mogelijke samenwerkingspartners blijkt dat dit tot de 
mogelijkheden behoort. We zullen dan gebruik gaan maken van de capaciteit op 
gebied van beleid etc. van de betrokken samenwerkingspartner. Aangezien de 
inzamelkosten bij beide mogelijke samenwerkingspartners gelijk of lager zullen zijn 
dan momenteel begroot, is die stap vrij logisch. Daarnaast zit in het tarief inbegrepen 
de capaciteit voor beleid etc. 
  
Programma 4 en 5  
  
In dit programma gaan we bezuinigen op 3 onderdelen, te weten kernendemocratie, 
cultuur en leefbaarheid. De huidige coalitie zet niet in op kernendemocratie. Immers, 
indien de gemeente Grave zelfstandig blijft, is de afstand tussen bestuur en inwoner 
niet erg groot.  
Wij zullen de dorps- en wijkraden nog wel ondersteunen, maar ambtelijke 
ondersteuning daarbij voorzien we in het team Grave. 
Daarmee vervalt een capaciteit van 2 x 0,27 
fte                                                                                                                                    
  
De beleidsplannen voor sport ( sportnota en sportakkoord ) zijn in de fase van 
afronding. Dat betekent dat deze taak kan vervallen.  



Het ligt niet in de planning om andere plannen te gaan maken.  
Daarom reduceren wij de formatie voor Sport van 0,87 fte met 0,27 tot 0,6 fte. 
  
Voor de adviesfunctie voor het sociaal domein kiezen wij er voor de reguliere overleg 
momenten met de wethouders te beperken tot 1x per maand ipv wekelijks. Ook zal 
vervallen van het CGM-overleg tijdwinst opleveren. Ook zal vanuit het team Grave 
advies worden verzorgd. 
  
Grave zal in principe niet afwijken van het beleid e.e.a. conform de afspraak in de 
DVO. In beginsel staat het beleid voor het sociaal domein. Dat zijn vnl wettelijk 
voorgeschreven taken.  
Indien Grave incidenteel wil afwijken dan zal dit in eerste instantie vanuit het team 
Grave worden opgepakt en 
uitgewerkt.                                                                         Hierdoor kunnen wij afzien 
van een beleidscapaciteit voor totaal 2,4 fte die geleidelijk per jaarschijf kan worden 
afgebouwd. 

Resumerend reduceren wij met het beperken van de genoemde activiteiten en 
beleidscapaciteit een formatieruimte van 7,40 
fte.                                                                      Dit is mede mogelijk omdat wij met 
het inrichten van het team Grave een beperkte beleids- en adviescapaciteit in eigen 
huis 
krijgen.                                                                                                                           
                                                                                                                                       
                    

Naast de functie van gemeentesecretaris/algemeen adviseur waarvoor in de 
bestaande formatie met 1,0 fte al is voorzien, willen wij in het team Grave 2 
beleidsadviseurs van ieder 0,8 fte opnemen. 

Na correctie met de 1,6 fte voor het team Grave levert de beperkingen in 
werkzaamheden en beleidscapaciteit een reductie op van 5,80 fte. 

Rekening houdend met de toeslag overhead, voldoen wij volgens onze berekening 
hiermee aan de opdracht om uiteindelijk de lumpsum-rekening met tenminste € 
750.000,= terug te brengen. 

Met verwijzing naar het voorbehoud dat wij maken in relatie tot de interpretatie van 
de artikelen 4.3 en 4.4. over de fasering van de afname van werkzaamheden 
hebben wij u hiermee alvast een beeld gegeven waarmee u bij de verdere uitwerking 
van de formatie van uw nieuwe organisatie rekening kan houden. 

Graag vernemen wij uw reactie. 

  

Met vriendelijk groet,  

  

College B&W van Grave 



Th.Hoex   

Secretaris a.i.  
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Gemeente Grave  
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Arnoud van Gelderweg 71  
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Onderwerp:  uw bezuinigingsvoorstel d.d. 17 december 2020 

 

Datum:   18 december 2020 

 

 
Geachte college, 
 
De stuurgroep van de gemeente Land van Cuijk i.o. heeft kennis genomen van uw brief  
d.d. 17 december 2020. 
 
Voorbehoud 
In uw brief maakt u een voorbehoud ten aanzien van de fasering waarop de voorgestelde reductie van 
de werkzaamheden zal ingaan. Dit is voor de stuurgroep niet aanvaardbaar. 
 
De centrumregeling gaat er expliciet vanuit dat vanaf 1 januari 2022 alle diensten zoals die nu door de 
werkorganisatie CGM worden aangeboden, worden afgenomen van de nieuwe gemeente  
Land van Cuijk.  
U wenst de afspraken al voor de inwerkingtreding aan te passen. De stuurgroep heeft zich bereid 
verklaard hieraan mee te werken, maar dan wel zoals de bepaling in artikel 4 van de centrumregeling 
is bedoeld. Uw college hanteert in de brief van 17 december jl. een uitleg die haaks staat op de 
gemaakte afspraken met de stuurgroep. 
 
Bezuiniging 

Ten aanzien van uw bezuinigingsvoorstellen, die niet wezenlijk afwijken van de twee voorgaande 
voorstellen, kan de stuurgroep niet anders dan concluderen dat de onderbouwing in het algemeen 
onvoldoende is en het voor de stuurgroep niet mogelijk is om concreet te bepalen welke 
werkzaamheden ten behoeve van de gemeente Grave niet meer door de gemeente Land van Cuijk 
worden uitgevoerd. Desgewenst kunnen wij voor u een gedetailleerd overzicht opstellen met onze 
bevindingen ten aanzien van de door u aangedragen bezuinigingsvoorstellen. Wij betreuren het dat er 
door u geen gebruik is gemaakt van de aangeboden ambtelijke ondersteuning en overleg op dit 
onderwerp. 
 
Consequentie hiervan is dat de bezuinigingsopgave van de gemeente Grave, zoals vermeld in  
artikel 12 lid 2 van de dienstverleningsovereenkomst, conform de afgesproken afbouwregeling, een 
heel jaar opschuift, waarbij de totale bezuiniging van € 750.000,- pas in de jaarschijf 2026 wordt 
gerealiseerd. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
Wim Hillenaar 
Voorzitter stuurgroep Land van Cuijk i.o. 
 
 
In afschrift aan: Provincie Noord-Brabant 
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Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 

www.brabant.nl/route 

Datum 

21 december 2020 

Ons kenmerk 
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Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

M.E.B. (Marlies) Houtman - 

Frambach 

Telefoon 

(06) 52 79 42 82 

Email 

mhoutman@brabant.nl 
 

Bijlage(n) 

- 

Door erop toe te zien dat de lokale overheden hun maatschappelijke taken 

goed uitvoeren, dragen we bij aan een bestendig en veilig Brabant met een 

sterk openbaar bestuur. Een bestuur waar de inwoners op kunnen vertrouwen. 

Respect voor de eigen verantwoordelijkheid van besturen en raden is het 

uitgangspunt. 

 

Financieel Toezicht 

In deze brief informeren wij u over onze toezichtbevindingen vanuit financieel 

toezicht. 

 

Uw gemeente heeft de verantwoordelijkheid om een begroting vast te stellen die 

structureel en reëel in evenwicht is. Ieder jaar besluiten wij, op grond van artikel 

203 van de Gemeentewet, voor 1 januari of uw gemeente voor het komende 

begrotingsjaar onder repressief of preventief toezicht valt. Hiermee dragen wij 

bij aan het voorkomen dat uw gemeente een structureel tekort op de begroting 

krijgt, wat u mogelijk zelf niet kunt oplossen. 

 

Criteria waaraan wij toetsen 

Wij hebben uw begroting 2021 beoordeeld volgens de methodiek van 

risicogericht en proportioneel financieel toezicht. In onze factsheet 'financieel 

toezicht' is hier meer over te lezen. Hierbij hebben wij ook de uitkomsten van de 

jaarrekening 2019 betrokken. Over een aantal belangrijke toetsingsaspecten en 

ontwikkelingen over het financieel toezicht hebben wij u in de brief van 17 april 

2020 (kenmerk C2262548/4684561) geïnformeerd.   

 

Vorm van toezicht: preventief 

De door u vastgestelde begroting 2021, evenals de meerjarenraming 2022-

2024 hebben wij tijdig ontvangen. Wij zijn met u van oordeel dat de begroting 

2021 niet structureel en reëel in evenwicht is. Het is voor ons ook onvoldoende 
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aannemelijk dat dit evenwicht uiterlijk in het laatste jaar van de meerjarenraming 

hersteld wordt. Daarom plaatsen wij uw gemeente voor het begrotingsjaar 2021 

onder preventief toezicht (artikel 203 van de Gemeentewet). Dit betekent dat wij 

de begroting en de begrotingswijzigingen eerst moeten goedkeuren voordat u 

tot uitvoering kunt overgaan. Wij zullen u ons besluit over de goedkeuring van 

de begroting 2021 toezenden (artikel 10:31 van de Algemene wet 

bestuursrecht). 

 

Op basis van de criteria in ons Beleidskader IBT 2020-2023 beoordelen wij uw 

begroting als ‘voldoet niet’. Uw gemeente krijgt de kleur ‘rood’ op de kaart, die 
wij in april 2021 op onze website www.brabant.nl/financieeltoezicht zullen 

publiceren. 

 

Zienswijze 

U bent in de gelegenheid gesteld uw zienswijze naar voren te brengen (artikel 

4:8 van de Algemene wet bestuursrecht). Van deze gelegenheid heeft u geen 

gebruik gemaakt. 

 

Toezichtbevindingen 

Hoewel u de meerjarenraming 2022-2024 als sluitend in de jaarschijven 2023 

en 2024 hebt ingediend, en u op 15 december 2020 aanvullende besluiten 

heeft genomen, is het op grond van het Gemeenschappelijk Financieel 

Toezichtkader voor ons noodzakelijk de onderstaande bijstellingen door te 

voeren. Na deze bijstellingen is er naar ons oordeel geen sprake van een 

structureel en reëel evenwicht. 

 

1. De onderbouwing van de bezuiniging DVO is (nog) niet voldoende 

reëel (€375.000 in 2023 en € 563.000 in 2024) 
2. De onderbouwing van de bezuiniging Sociaal Domein is (nog) niet 

vastgesteld (€ 250.000) 
3. De kapitaallasten nog te realiseren (her)investering zijn onvolledig 

opgenomen (€ 60.000 in 2023 en € 14.000 in 2024) 
 

Het structureel en reëel tekort bedraagt naar ons oordeel in 2023 € 375.000 en 
in 2024 € 300.000. 

 

Naar aanleiding van ons onderzoek merken wij ook nog het volgende op. 

 

Vereiste nadere besluitvorming 
Naast de ombuigingen die door ons zijn bijgesteld, heeft u ook besloten tot 

ombuigingen die naar ons oordeel moeten worden onderbouwd met nadere 

besluitvorming. 

 

De ombuiging onderhoud groen is financieel verwerkt in de begroting. Het totale 

budget voor het onderhoud groen is door deze ombuiging niet meer in 

overeenstemming met het vigerende door u vastgestelde kwaliteitsniveau. 
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Wij verwachten dat u in 2021 het kwaliteitsniveau van het onderhoud groen 

opnieuw zult vaststellen bij raadsbesluit. 

 

Om twee ombuigingen op investeringen (niet uitvoeren en vooruitschuiven) te 

realiseren verwachten wij dat u in 2021 in een raadsbesluit aangeeft welke 

investeringen u niet meer uitvoert dan wel verschuift en dat u de 

investeringsplanning daarop aanpast. 

 

Pakket ombuigingsmaatregelen 
Net als vorige jaren heeft u een fors pakket aan ombuigingsmaatregelen 

vastgesteld om in de meerjarenraming tot een sluitend perspectief te komen. 

Deze ombuigingen zijn noodzakelijk om de aanzienlijke tekorten in uw 

(meerjaren)begroting 2021-2024 weg te kunnen werken. De tijdige realisatie 

van al deze ombuigingen is van essentieel belang voor uw gemeente en vormt 

daarmee tevens een belangrijk risico. Daarom dringen wij er bij u op aan om in 

2021 alle benodigde acties voortvarend op te pakken om daarmee de kans op 

realisatie van de maatregelen te vergroten. 

Vervolgens is het ook van essentieel belang om de ontwikkelingen goed te 

blijven monitoren, zodat u tijdig kunt bijsturen als de realisatie niet volgens plan 

verloopt. De realisatie van de maatregelen vormt een belangrijk toetspunt bij ons 

onderzoek van de begroting 2022. 

 

Realiteit van de ramingen 
Wij attenderen u erop dat u rekening dient te houden met de loonstijgingen en 

prijsontwikkeling zoals opgenomen in de door u gehanteerde circulaire 

gemeentefonds. U hanteert, in tegenstellig tot de circulaire, dit jaar deels de 

nullijn bij de raming van budgetten in het begrotingsjaar. De druk op de 

budgetten neemt hierdoor toe, wat tot knelpunten kan leiden. 

 

Overzicht incidentele baten en lasten 
U heeft het verplichte meerjarige overzicht van incidentele baten en lasten 

opgenomen, maar dit overzicht is niet voorzien van een toelichting. De 

Commissie BBV heeft in de Notitie structurele en incidentele baten en lasten 

hiertoe een stellige uitspraak geformuleerd: “Voor de in het overzicht van 

incidentele baten en lasten opgenomen posten is een toelichting vereist”. Of een 

post terecht in dit overzicht is opgenomen, kan namelijk alleen inzichtelijk 

worden gemaakt door het geven van een goede toelichting. Deze toelichting 

dient aan te tonen dat er geen sprake is van een structurele last. Wij verzoeken 

u om in de komende begrotingen deze toelichting op te nemen. 

 

Vermogenspositie 
In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing concludeert u dat de 

beschikbare middelen ruim voldoende zijn om de risico’s op te kunnen vangen. 
Uw vermogenspositie neemt echter wel af als gevolg van uitnamen uit de 

algemene reserve. Dit o.a. voor het dekken van het negatieve resultaat van de 

jaarrekening 2019 en het begrotingstekort 2021. Ook voor het jaar 2022 is er 
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op dit moment nog geen sluitend perspectief, waardoor in dat jaar uw 

vermogenspositie nog verder kan afnemen. Wij wijzen u er nogmaals op dat u 

iedere nieuwe verplichting of uitgave dient te voorzien van zowel een reële als 

structurele dekking. 

 

Weerstandsvermogen 
In de paragraaf weerstandsvermogen concludeert u dat het 

weerstandsvermogen ruim voldoende is. Dit baseert u op een waarderingstabel. 

Wij verzoeken u uw eigen beleidslijn (norm) vast te stellen voor het beoordelen 

van het weerstandsvermogen. 

Wij kunnen ons moeilijk een oordeel vormen over uw weerstandsvermogen, 

omdat u een aantal risico’s nog niet heeft gekwantificeerd. Daarnaast kan de 

ombuigingsmaatregel “Risicobudget Wet Buig” een risico vormen in uw 

begroting, die u (nog) niet heeft opgenomen. 

 

 

Onze toezichtbevindingen zijn afgestemd met onze contactpersoon van uw 

gemeente. 

Wij vertrouwen erop met onze toezichtbevindingen een zinvolle bijdrage te 

leveren aan de verdere optimalisering van uw begroting. 

 

Totaaloverzicht toezichtgebieden IBT 

Aan het einde van 2021 sturen wij u een totaaloverzicht van de uitkomsten van 

ons systematisch toezicht op de IBT gebieden Archief- en informatiebeheer, 

Financieel toezicht, Huisvesting vergunninghouders, Monumentenzorg, 

Omgevingsrecht en Ruimtelijke Ordening. 
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Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw M.E.B. 

Houtman - Frambach van ons team IBT financieel toezicht. Zij is op maandag 

ochtend, dinsdag, woensdag ochtend, donderdag ochtend en vrijdag tijdens 

kantooruren bereikbaar via telefoonnummer (06) 52 79 42 82. 

 

Een kopie van deze brief hebben wij aan uw college van burgemeester en 

wethouders gestuurd. 

 

 
 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

namens deze, 

 
 

N. Wester MSc, 

programmamanager Kwaliteit Openbaar Bestuur 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
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Bezwaar 

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van 

dit besluit worden ingediend bij: 

 

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 

Secretariaat van de hoor- en adviescommissie 

Postbus 90151 

5200 MC te ‘S-HERTOGENBOSCH 

 

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord 

"bezwaarschrift" te vermelden. 

 

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres 

van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u 

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de 

gronden van het bezwaar hierin op te nemen. 

 

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. 

Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven?  De provincie kan dan, mocht dit 

nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw 

bezwaarschrift te bespreken. 

 

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op 

www.brabant.nl/bezwaar. 

 

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via 

telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e mailadres 
bezwaar@brabant.nl. 

mailto:bezwaar@brabant.nl
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Van:  

Datum: 28 december 2020 om 12:34:02 CET 

 

Onderwerp: reactie stuurgroep op uw brief van 24 december 2020 

 

 

Geachte heer Hoex, 

  

Op 24 december 2020 is uw brief met het onderwerp bezuinigingsvoorstel door de stuurgroep 

ontvangen. 

  

Namens de stuurgroep laat ik u weten dat zij alleszins bereid zijn tot voeren van overleg met de 

gemeente Grave, al dan niet met bemiddeling van de provincie. 

Gezien de vakantieperiode is een afspraak in 2020 niet meer haalbaar. Ik zal op maandag 4 januari 

contact met u opnemen om tot een spoedige afspraak te komen. 

Voor de afspraak wil ik een inhoudelijke reactie inbrengen op uw bezuinigingsvoorstel. 

  

Met vriendelijke groet, 

Johan Postma 

Kwartiermaker/(beoogd) Gemeentesecretaris Land van Cuijk i.o. 

( 06-53534050 

E:   Johan.Postma@cgm.nl 

www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl 



www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl 
 

 

 
Gemeente Land van Cuijk i.o. 

 

 

 
Gemeente Grave  
College van Burgemeester en Wethouders  
Arnoud van Gelderweg 71  
5361 CV Grave 

 

 

Onderwerp:  uw brief d.d. 24 december 2020 

 

Datum:   8 januari 2021 

 

 

Geacht college,  

 

De stuurgroep van de gemeente Land van Cuijk i.o. heeft kennis genomen van uw brief van 24 december jl. 

 

Uw brief heeft niet geleid tot verandering van het standpunt van onze zijde. De stuurgroep is altijd duidelijk 

geweest over het feit dat er voor 31 december 2020 overeenstemming diende te zijn tussen uw college en de 

stuurgroep over de vermindering van de dienstverlening. 

 

In de mail van de kwartiermaker van 28 december 2020 hebben wij toegezegd u een inhoudelijke onderbouwing 

van onze afwijzing van uw bezuinigingsvoorstel te doen toekomen. U treft deze als bijlage bij deze brief aan. In 

deze bijlage zijn al uw voorstellen van 8 en 17 december 2020 opgenomen in een tabel en per voorstel getoetst. 

De eindconclusie van de stuurgroep is dat uw voorstellen uiteindelijk resulteren in een concrete en onderbouwde 

bezuiniging van ruim € 127.000,-.  

 

Vanzelfsprekend is de stuurgroep bereid om met u te overleggen. Wij hebben de Provincie verzocht om hier een 

bemiddelende rol in te vervullen. 

 

 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
Wim Hillenaar 
Voorzitter stuurgroep Land van Cuijk i.o. 
 

 
In afschrift aan: Provincie Noord-Brabant 



Nr Datum Voorstel aantal uren Tarief excl. 

Overhead

Voorgestelde 

ombuiging

reactie Gerealiseerde 

bezuiniging

1 8-dec Recreatie 200 uur 200 53 10.600 Een reductie van 200 uur betekent dat er nauwelijks uren 

recreatie beschikbaar zijn voor de gemeente Grave. Een 

vertaling van deze reductie in het bestaande beleid is 

noodzakelijk ter onderbouwing.

2 8-dec Economische zaken 850 uur 850 53 45.050 Reductie van aantal uren van 850 uur betekent dat er 

geen werkzaamheden worden uitgevoerd op het gebied 

van economische zaken (o.a. bedrijfscontactfunctionaris).

45.050

3 8-dec Markten 220 uur 220 40 8.800 College van Grave wil markten privatiseren. Dit is nog 

geen beleid en zal eerst nog in beeld gebracht moeten 

worden wat betreft realisme en gevolgen.Als deze uren 

vervallen is er geen inzet voor Grave meer op dit 

onderwerp.  Deze staat in relatie met punt 9.

4 8-dec Controle en handhaving afval 700 uur 700 40 Deze reductie wordt meegenomen onder punt 13.

5 8-dec Beleidsadvies op het brede terrein van 

het sociaal domein 6490 uur

6.490 53  Deze reductie is ook opgenomen onder punt 16.

6 8-dec Beleidsadvies op het terrein van 

ruimtelijke ontwikkeling 1475 uur

1.475 53 78.175 Op basis van de capaicteitsplanning 2021 vraagt de 

gemeente Grave meer uren RO dan dat er aan capaciteit 

beschikbaar is. Om de reductie van 1.475 uren te 

realiseren zal er op basis van de huidige vraag naar taken 

RO aangegeven moeten worden wat de gemeente Grave 

niet meer wenst uit te voeren.

7 17-dec Communicatie 500 uur 500 46 23.000 Betreft een reductie 0,34 fte van het totaal begroot 0,84 

fte.  Concreet betekent dit dat de Externe communicatie 

zal worden gedaan door team Grave. 

23.000

8 17-dec Wegen 400 uur 400 40 16.000 Een verdere reductie van uren op het product wegen 

raakt direct het onderhoudsniveau en daarmee het 

vastgestelde onderhoudsplan en de wettelijk geldende 

normen. Dit zal onderbouwd moeten worden met een 

raadsbesluit.



9 17-dec Parkeren 200 uur 200 40 8.000 Geen handhaving meer op parkeren als dit 

handhavingscapaciteit betreft. Na het privatiseren van de 

markt worden uren (200 uur) weer voor handhaving 

parkeren ingezet. 

8.000

10 17-dec Onderhoud groen 1475 uur 1.475 40 59.000 Huidige onderhoudsniveau is C. Een verdere reductie van 

uren zal het niveau verlagen naar D-niveau. Hiervoor zal 

onderhoudsplan Groen moeten worden aangepast door 

de gemeenteraad.

11 17-dec Gemeentelijke eigendommen 440 uur 440 40 17.600 Een verdere reductie van uren op het product 

gemeentelijke eigendommen raakt direct het 

onderhoudsniveau en daarmee het vastgestelde 

onderhoudsplan en de wettelijk geldende normen. Dit zal 

onderbouwd moeten worden met een raadsbesluit.

12 1.475 53 78.175

13 1.475 40 59.000 59.000

14 17-dec Kernendemocratie, cultuur en 

leefbaarheid 2x 0,27 fte

800 53 42.400 Grave wenst geen ondersteuning op kernendemocratie 

en LvC levert ook geen ondersteuning aan de wijk- en 

dorpsraden. Deze taken gaan naar team Grave.

42.400

15 17-dec Beleidsplannen sport 0,27 fte 400 53 21.200 Een reductie van 0,27 fte zal onderbouwd moeten 

worden door het maken van keuzes in de 

capaciteitsplanning. Indien aangegeven wordt welke 

taken kunnen komen te vervallen is reductie mogelijk.

21.200

17-dec Afvalinzameling 2 fte heeft relatie met punt 4. Een reductie van 1475 uur op 

handhaving en controle betekent geen uitvoering meer 

van deze taken op het product Afvalinzameling voor de 

gemeente Grave. Voor wat betreft de reductie op beleid 

afval zal aangegeven dienen te worden welke 

beleidstaken Grave niet meer wenst uit te voeren.



16 17-dec Sociaal domein 2,4 fte 3.540 53 187.620 Aanpassing ten aanzien van het eerste voorstel zoals 

beschreven in punt 5. Dit betreft de helft van het aantal 

uren die de gemeente Grave heeft op dit terrein.  Hierin 

zitten alle poho-overleggen, collegevoorstellen, 

beantwoording vragen, budgetbeheer, P&C-cyclus, 

deelname aan regionale overleggen, wettelijke taken etc. 

Een reductie van dergelijke omvang vraagt om een goede 

onderbouwing welke beleidstaken Grave niet meer wenst 

uit te voeren zonder dat dit ten koste gaat van de 

wettelijke taken.  Uitgaande van het huidige beleid in de 

gemeente Grave, het voorgenomen beleid LvC en het 

nieuw te vormen beleid als gevolg van nieuwe en 

veranderende wet en regelgeving, hetgeen ook vanaf 

2022 van kracht blijft, is deze reductie niet haalbaar.

17 17-dec Team Grave 2,6 fte 2.352 53 -124.656 betreft 0,8 fte gemeentesecretaris schaal 13 en 1,6 fte 

beleidsondersteuning schaal 11. Totaal 2,4 fte maal 1.470 

uur maal 53 euro. In de begroting is reeds rekening 

gehouden met 1 fte gemeentesecretaris schaal 12 (1.470 

uur maal 53 euro).

-124.656

Totaal exclusief overhead 529.964 73.994

Overhead 383.767 53.582

Totaal inclusief overhead 913.731 127.576

Hoog tarief excl. Overhead 53

midden tarief excl. Overhead 46

Laag tarief excl. Overhead 40























 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

De raad van gemeente Grave 

Postbus 7 

5360 AA  GRAVE 

 

Onderwerp 
Uitvoeren van preventief toezicht 

 

 

 

Geachte raadsleden, 

 

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC ’s-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 680 76 80 

www.brabant.nl 

IBAN NL86INGB0674560043 

 

 

Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 

www.brabant.nl/route 

Datum 

18 januari 2021 

Ons kenmerk 

C2272035/4819364  

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

M.E.B. (Marlies) Houtman - 

Frambach 

Telefoon 

(06) 52 79 42 82 

Email 

mhoutman@brabant.nl 
 

Bijlage(n) 

- 

Op 11 november 2020 heeft u de begroting 2021 aan ons ingezonden. 

In onze brief van 21 december 2020 (met kenmerk C2272035/4811191) bent 

u in kennis gesteld van ons besluit om uw gemeente voor het begrotingsjaar 

2021 onder preventief toezicht te plaatsen. Dit besluit houdt in dat uw begroting 

2021 onze goedkeuring behoeft. 

 

Verdaging besluit over goedkeuring 

De goedkeuring van uw begroting 2021 kost meer tijd dan de termijn van 13 

weken (na inzenddatum begroting), zoals voorgeschreven in artikel 10:31 van 

de Algemene wet bestuursrecht. Onder verwijzing naar bovenstaand artikel 

verdagen wij het besluit over goedkeuring van uw begroting 2021 met dertien 

weken. Wij zullen voor 11 mei 2021 ons besluit aan u kenbaar maken. Dit kan 

een besluit tot goedkeuring, gedeeltelijke goedkeuring of onthouding van 

goedkeuring zijn. 

 

Inzendtermijn herstelplan 

Om voor goedkeuring in aanmerking te komen dient u een herstelplan vast te 

stellen en aan ons in te zenden voor 10 maart 2021. In dit herstelplan neemt u 

maatregelen om zo snel mogelijk te komen tot een reëel en structureel 

evenwicht. Om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen en de kans op 

goedkeuring van de begroting te vergroten verdient het aanbeveling om de 

voorgenomen herstelmaatregelen voor besluitvorming met ons af te stemmen. Dit 

zal in de meeste gevallen op ambtelijk niveau plaatsvinden, maar een 

bestuurlijke afstemming behoort ook tot de mogelijkheden. 

 

Daarnaast stellen wij u nogmaals in de gelegenheid om een bestuurlijk overleg 

te voeren met gedeputeerde Van Pinxteren om de financiële positie van uw 

gemeente te bespreken. 
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Vóór goedkeuring van de begroting 

Wij wijzen u er op dat, zolang uw begroting 2021 niet is goedgekeurd, u geen 

verplichtingen mag aangaan. De ‘winkel’ moet echter wel open blijven. Wij 

geven u daarom toestemming voor reguliere uitgaven tot het niveau van 5/12e 

van de jaarschijf 2021 van de begroting 2020. Dit om de reguliere 

bedrijfsvoering, de uitvoering van wettelijke taken en uitvoering van het 

(bestaand) beleid niet onnodig te verstoren.  

 

Tot slot 

Voor informatie over het financieel toezicht verwijzen wij u naar het 

Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader en onze website 

www.brabant.nl/financieeltoezicht. 

 

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw M.E.B. 

Houtman - Frambach van ons team IBT financieel toezicht. Zij is op maandag 

ochtend, dinsdag, woensdag ochtend, donderdag ochtend en vrijdag tijdens 

kantooruren bereikbaar via telefoonnummer (06) 52 79 42 82. 

 

Een kopie van deze brief hebben wij aan uw college van burgemeester en 

wethouders gestuurd. 

 
 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

namens deze, 

 
 

N. Wester MSc, 

programmamanager Kwaliteit Openbaar Bestuur 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
 

 
  

http://www.brabant.nl/financieeltoezicht
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Bezwaar 

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van 

dit besluit worden ingediend bij: 

  

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 

Secretariaat van de hoor- en adviescommissie 

Postbus 90151 

5200 MC te ‘S-HERTOGENBOSCH 

  

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord 

"bezwaarschrift" te vermelden. 

  

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres 

van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u 

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de 

gronden van het bezwaar hierin op te nemen. 

  

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. 

Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven?  De provincie kan dan, mocht dit 

nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw 

bezwaarschrift te bespreken. 

  

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op 

www.brabant.nl/bezwaar. 

  

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via 

telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e mailadres 

bezwaar@brabant.nl. 

mailto:bezwaar@brabant.nl
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