
Initiatiefvoorstel bestuurlijke toekomst gemeente Grave 
   

Onderwerp : Bestuurlijke toekomst Grave 

Datum initiatiefvoorstel                               : 24-8-2018 

Portefeuillehouder : Niet van toepassing 

Afdeling : Griffie  

Commissie : Geen commissiebehandeling, maar openbare 

werkbijeenkomst raad op 4 september 2018 

In te vullen door de griffie  

Datum openbare 

werkbijeenkomst raad 

: 4 september 2018 

Datum raad : 18 september 2018 

Agendapunt raad :   

 

 

Samenvatting voorstel 

Hieronder leest u de tekst die opgenomen is in het bestuursakkoord. 

 

De gehouden opiniepeiling op 21 maart 2018 geeft de volgende uitkomsten weer: 

 zelfstandig    42,3% 

 één gemeente CGM   33,3% 

 één gemeente LvC   22,9% 

 

Dit betekent dat de minderheid van de inwoners van de gemeente Grave heeft gekozen voor één 

gemeente Land van Cuijk, waardoor één gemeente Land van Cuijk geen optie is. De LPG en het CDA 

zullen in de huidige periode (2018-2022) geen voorstellen steunen die betrekking hebben op de 

vorming/herindeling één Land van Cuijk.  

 

De uitslag van de gehouden opiniepeiling geeft aan dat wij in de raadsperiode 2018-2022 nader moeten 

onderzoeken welke optie (zelfstandig of CGM) het beste is voor de inwoners van de gemeente Grave, 

middels een objectief onderzoek/analyse. Hiervoor is het tevens belangrijk in de raadsperiode 2018 -

2022 de inwoners van Grave goed te informeren over de effecten/consequenties van zelfstandig blijven 

of een evt. herindeling CGM. Uiterlijke datum raadpleging zijn de gemeenteraadsverkiezingen 2022. 

 

Deze manier van werken doet recht aan de uitslag van de verkiezingen d.d. 21 maart 2018 en de uitslag 

over de opiniepeiling van de bestuurlijke toekomst van de gemeente Grave. 

 

 

Voorstel besluit 

 

1. Deze raadsperiode (2018-2022) een besluit te nemen over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Grave, 

waarbij twee opties nader worden uitgewerkt: zelfstandig blijven of herindeling met de CGM-gemeenten. 

2. Het college in dit kader de volgende opdrachten te verstrekken: 

 Rapporteren aan de raad wat de organisatorische en financiële consequenties (intern gericht) zijn van 

zelfstandig blijven of herindeling CGM voor eind 2018.  



 Rapporteren aan de raad wat de maatschappelijke en financiële consequenties (extern gericht) zijn voor onze 

inwoners van zelfstandig blijven of herindeling CGM voor de zomer van 2019 

 Het opstellen van een communicatieplan voor de zomer van 2019 hoe we de inwoners hierover informeren en 

zullen raadplegen.   

3. De raden van Cuijk en Mill & St Hubert te informeren over dit besluit en hen te verzoeken om een reactie  

 

Financiële consequenties 

Het college te verzoeken met een plan van aanpak te komen en een kredietaanvraag, deze zal onttrokken worden uit 

de algemene reserve   

 

 

Bijlagen 

Stukken van de raadsvergadering op 20 september 2017 en stukken van de raadsvergadering van 6 februari over 

plan van aanpak toekomst Land van Cuijk en rollen en taken Regieteam. 

 

 

 

 

 

  

Hoogachtend,  

Namens de fracties LPG en CDA 

 

 

 

 

 

A. Bannink  

fractievoorzitter LPG 

A. van Megen 

              fractievoorzitter CDA 

 

 


