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De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert, 

Sint Anthonis en Grave, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; 

 

Overwegende dat  

 De gemeente Grave haar ambtelijke uitvoeringskracht wenst onder te brengen bij de gemeente 

Land van Cuijk. 

 Uitgangspunt in de samenwerking is partnerschap en wederzijds vertrouwen. 

 De gemeenten ieder politiek-bestuurlijk zelfstandig zijn en de daartoe behorende bevoegdheden 

blijven uitoefenen. 

 Als het gaat om de uitvoering, bedrijfsvoering, de planning- en controlcyclus, werkprocessen, 

systemen, applicaties en reactietermijnen zijn de door de gemeente Land van Cuijk gehanteerde 

werkwijzen van toepassing, dit ten behoeve van efficiency en kwaliteitsimpulsen. De gemeente 

Land van Cuijk is derhalve bepalend in het ‘hoe’. 

 Op beleidsinhoud zal Grave eigen accenten aanbrengen. 

 De dienstverlening aan inwoners, ondernemers en instellingen van Grave blijft ten minste op 

gelijkblijvend niveau, als ten tijde van de dienstverlening vanuit Werkorganisatie CGM, en wordt 

waar mogelijk verbeterd. 

 

Gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet besluiten de 

hierna volgende gemeenschappelijke regeling te treffen onder de naam: 

Centrumregeling ambtelijke samenwerking Land van Cuijk-Grave   
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I – ALGEMENE BEPALINGEN  
 

ARTIKEL 1 – BEGRIPSBEPALINGEN  

 

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:  

a. Gemeente Land van Cuijk: het college van burgemeester en wethouders van de 

opdrachtnemende gemeente Land van Cuijk.  

b. Gemeente Grave: het college van burgemeester en wethouders van de opdrachtgevende 

gemeente Grave.  

c. Belastingambtenaar: de ambtenaar van de gemeente Land van Cuijk, als bedoeld in artikel 

232, tweede lid onder c en artikel 231, tweede lid onder d van de Gemeentewet. 

d. Belastingdeurwaarder: de ambtenaar van de gemeente Land van Cuijk, als bedoeld in artikel 

232, tweede lid onder d en artikel 231, tweede lid onder e van de Gemeentewet. 

e. Heffingsambtenaar: de ambtenaar van de gemeente Land van Cuijk, als bedoeld in artikel 

232, tweede lid onder a en artikel 231, tweede lid onder b van de Gemeentewet en als 

bedoeld in artikel 30 zevende lid en artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende 

zaken. 

f. Invorderingsambtenaar: de ambtenaar van de gemeente Land van Cuijk, als bedoeld in 

artikel 232, tweede lid onder b en artikel 231, tweede lid onder c van de Gemeentewet. 

g. Kwijtscheldingsregels: de door de raden van de gemeente Grave vastgestelde regels als 

bedoeld in artikel 255, derde en vierde lid, van de Gemeentewet. 

h. Nadere regels: nadere regels ter uitvoering van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, van 

de Invorderingswet 1990, de Wet waardering onroerende zaken en van de 

belastingverordeningen.  
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II – CENTRUMCONSTRUCTIE  
 

ARTIKEL 2 – BELANG  

1. Deze regeling wordt getroffen vanuit het belang om de samenwerking tussen gemeente Land van 

Cuijk en gemeente Grave te regelen, waarbij gemeente Land van Cuijk belast is met de uitvoering 

van de door gemeente Grave opgedragen taken. 

 

 

ARTIKEL 3 – OPDRACHTNEMENDE GEMEENTE  

 

1. De gemeente Land van Cuijk wordt aangewezen als gemeente, bedoeld in artikel 8, vierde lid van 

de Wet gemeenschappelijke regelingen.  

 

 

ARTIKEL 4 – TAKEN  

 

1. De gemeente Land van Cuijk voert de taken uit op alle gemeentelijke beleidsvelden van de 

gemeente Grave, met uitzondering van die taken die op 1 januari 2022 door de gemeente Grave 

zijn belegd in een andere verbonden partij. De taken omvatten werkzaamheden ter 

voorbereiding en uitvoering van de aan de gemeente Grave (college, burgemeester én griffier, 

conform dienstverlening ten tijde van Werkorganisatie CGM) behorende bevoegdheden. 

 

2. De gemeente Grave is gehouden in alle gevallen de diensten en producten, die behoren bij de 

overeengekomen taken, af te nemen. De gemeente Grave mag bij de voorbereiding of uitvoering 

van zijn besluiten geen andere medewerkers betrekken dan die van de gemeente Land van Cuijk 

en die van het team Grave. In het geval van afwijking van dit bepaalde zal door de gemeente 

Grave aan de gemeente Land van Cuijk aangetoond moeten worden waarom de betreffende 

taken of aspecten daarvan niet of in onvoldoende mate door de gemeente Land van Cuijk 

uitgevoerd kunnen worden. Tevens dient door de gemeente Grave te worden aangegeven of er 

aan deze eigen of uit te besteden taakuitvoering financiële consequenties zijn verbonden voor de 

gemeente Land van Cuijk en op welke wijze en op welke termijn er wordt voorzien in een 

afbouwregeling ter compensatie van deze kosten. Voor wat betreft de invulling van deze 

afbouwregeling is het bepaalde in artikel 4, derde lid, van overeenkomstige toepassing. 

 

3. Indien blijkt dat de gemeente Grave het noodzakelijk acht dat er meer of minder diensten of 

producten worden afgenomen, deelt de gemeente Grave dit door middel van een gemotiveerd 

en op productniveau uitgesplitst schriftelijk bericht voor vaststelling van de begroting in het 

lopende kalenderjaar, mede aan de gemeente Land van Cuijk. Uiterlijk 31 december van het 

lopende kalanderjaar informeert de gemeente Land van Cuijk de gemeente Grave over de wijze 

waarop de wijzigingen in diensten en producten worden verwerkt.  
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Bij een vermindering van de diensten of producten is er sprake van een afbouwregeling van vier 

jaar, waarbij de volgende percentages voor de vermindering van de gemeentelijke financiële 

bijdrage vanuit gemeente Grave aan gemeente Land van Cuijk worden gehanteerd vanaf het 

eerstvolgende boekjaar: 1e jaar: 0%, 2e jaar: 25%, 3e jaar: 50%, 4e jaar 75%. De afbouwregeling 

komt te vervallen bij het van rechtswege beëindigen van de centrumregeling. 

 

4. De gemeente Grave dient tijdig, conform termijnen vernoemd in lid 3 van dit artikel, aan te 

geven voor de jaren 2022 tot en met 20205 welke diensten en daaraan gerelateerde uren zij per 

jaarschijf minder wenst af te nemen van de gemeente Land van Cuijk, dan het geval was in 2021 

ten tijde van Werkorganisatie CGM. De afname in dienstverlening vanuit gemeente Land van 

Cuijk aan gemeente Grave komt overeen met een afname in de bijdrage van gemeente Grave 

aan gemeente Land van Cuijk met: 

a. 2022: EUR 187.500,- 

b. 2023: EUR 375.000,- 

c. 2024: EUR 562.500,- 

d. 2025: EUR 750.000.- 

Op deze afname van dienstverlening/ uren enerzijds én afname van de bijdrage anderzijds is 

onverkort de afbouwregeling in lid 3 van dit artikel van toepassing. 

 

ARTIKEL 5 – BEVOEGDHEDEN  

 

1. De gemeente Grave mandateert zijn bevoegdheden, benodigd voor de vervulling van de in artikel 

2 genoemde belangen en de in artikel 4 vernoemde taken, aan de gemeente Land van Cuijk, met 

uitzondering van die bevoegdheden waarbij een wettelijk voorschrift of de aard van de 

bevoegdheid zich tegen mandatering verzet, of welke bevoegdheden reeds bij of krachtens een 

andere gemeenschappelijke regeling dan deze regeling zijn op of overgedragen aan een ander. 

Deze bepaling laat onverlet de mogelijkheid van de gemeente Grave bevoegdheden te 

mandateren aan een ambtenaar van politie, bedoeld in artikel 166 van de Gemeentewet. 

 

2. In afwijking van het eerste lid wordt de bevoegdheid beleidsregels vast te stellen niet 

gemandateerd. De gemeente Grave kan besluiten bij apart mandaatbesluit alsnog de 

bevoegdheid tot het stellen van beleidsregels rond bevoegdheden als bedoeld in het eerste lid te 

mandateren aan de gemeente Land van Cuijk. 

 

3. De bevoegdheid te beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in het eerste of 

derde lid wordt niet opgedragen aan de gemeente Land van Cuijk. De gemeente Land van Cuijk 

kan wel namens de gemeente Grave alle handelingen ter voorbereiding van de beslissing op 

bezwaar verrichten. De in de gemeente Grave geldende voorschriften ten aanzien van 

bezwaarschriften blijven van toepassing. 

 

4. De gemeente Land van Cuijk kan ondermandaat verlenen aan personen werkzaam bij de 

gemeente Land van Cuijk. 
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5. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van een volmacht tot het 

verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen of het verlenen van een machtiging voor het 

verrichten van feitelijke handelingen door de gemeente Land van Cuijk namens de gemeente 

Grave. 

 

 

ARTIKEL 6 – AMBTELIJKE BEVOEGDHEDEN  

 

1. De gemeente Grave wijst, met inachtneming van artikel 232, tweede lid onder a Gemeentewet 

en artikel 30, zevende lid, van de Wet waardering onroerende zaken de door de gemeente Land 

van Cuijk aangewezen heffingsambtenaar aan als heffingsambtenaar van zijn gemeente.  

 

2. De gemeente Grave wijst, met inachtneming van artikel 232, tweede lid onder b Gemeentewet 

de door de gemeente Land van Cuijk aangewezen invorderingsambtenaar aan als 

invorderingsambtenaar van zijn gemeente.  

 

3. De gemeente Grave wijst, met inachtneming van artikel 232, tweede lid onder c Gemeentewet 

de door de gemeente Land van Cuijk aangewezen belastingambtenaar aan als 

belastingambtenaar van zijn gemeente.  

 

4. De gemeente Grave wijst, met inachtneming van artikel 232, tweede lid onder d Gemeentewet 

de door de gemeente Land van Cuijk aangewezen belastingdeurwaarder aan als 

belastingdeurwaarder van zijn gemeente.  

 

5. De gemeente Grave wijst ook de overige door de gemeente Land van Cuijk aangewezen 

ambtenaren aan als ambtenaren van zijn gemeente.  

 

6. Bij de uitoefening van de bevoegdheden van de ambtenaren als bedoeld in lid 1 tot en met 4 van 

dit artikel neemt de betreffende ambtenaar de nadere regels van de gemeente Land van Cuijk in 

acht en houdt hij rekening met de beleidsregels die de gemeente Land van Cuijk heeft 

geformuleerd ter zake van de uitoefening van zijn bevoegdheid.  

 

ARTIKEL 7 – DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST  

 

1. Ter aanvulling op deze regeling wordt een dienstverleningsovereenkomst gesloten tussen de 

gemeente Grave en gemeente Land van Cuijk waarin nadere afspraken gemaakt worden over 

dienstverlening, takenpakket, werkwijze en afstemming en financiële afspraken.  
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III - INFORMATIE EN VERANTWOORDING 
 

ARTIKEL 8 – INFORMATIEVOORZIENING 

 

1. De gemeente Grave en gemeente Land van Cuijk geven elkaar op alle niveaus van functioneren 

over en weer alle inlichtingen die zij nodig hebben voor de uitoefening van de aan deze 

gemeenten opgedragen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 

 

ARTIKEL 9 – OVERIGE INFORMATIEVOORZIENING 

 

1. De rekenkamercommissie en de accountant van de gemeente Grave zijn bevoegd alle 

documenten die berusten bij het gemeentebestuur van de gemeente Land van Cuijk te 

onderzoeken voor zover zij dat ter vervulling van haar taak als bedoeld in artikel 182, eerste lid, 

en artikel 213 van de Gemeentewet nodig achten.  

 

2. Het gemeentebestuur van de gemeente Land van Cuijk verstrekt desgevraagd alle inlichtingen 

die de rekenkamercommissie en de accountant van de gemeente Grave ter vervulling van hun 

taak als bedoeld in artikel 182, eerste lid, en artikel 213 van de Gemeentewet nodig achten.  

 

3. Wanneer de raad van de gemeente Grave besluit een onderzoek in te stellen zoals bedoeld in 

artikel 155a, eerste lid van de Gemeentewet, zijn de artikelen 155a tot en met 155e van 

overeenkomstige toepassing op (gewezen) ambtenaren ondergeschikt aan het gemeentebestuur 

van de gemeente Land van Cuijk ten tijde van de looptijd van deze regeling.  

 

4. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op de uitvoering van de 

rekenkamerfunctie, wanneer de raad van de gemeente Grave overeenkomstig artikel 81oa van 

de Gemeentewet op een andere wijze heeft voorzien in de uitvoering van de rekenkamerfunctie.  
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IV - SLOTBEPALINGEN  
 

ARTIKEL 10 – GESCHILLEN 

 

1. De gemeenten Grave en Land van Cuijk zijn gehouden allereerst te trachten in onderling overleg 

een oplossing te vinden voor verschillen in inzicht over de uitleg en toepassing van de bepalingen 

in deze regeling.  

 

2. Indien het onmogelijk gebleken is om gezamenlijk tot een oplossing te komen, dan zal het geschil 

worden voorgelegd aan een in te stellen Geschillencommissie. De meest gerede partij zal dit 

geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. 

 

3. De Geschillencommissie bestaat uit drie leden, waarvan elk van de partijen één lid aanwijst, 

waarna de beide aangewezen leden gezamenlijk een derde lid aanwijzen. Het door de twee 

leden gekozen derde lid fungeert als voorzitter van de commissie. 

 

4. De Geschillencommissie doet terzake een bindend advies over vermogensrechtelijke aspecten. 

 

5. De kosten, welke aan het tot stand komen van het advies van de commissie zijn verbonden, 

worden gezamenlijk gedragen, tenzij de commissie anders beslist. 

 

 

ARTIKEL 11 – INWERKINGTREDING, DUUR, BEËINDIGING EN WIJZIGING VAN DEZE 

CENTRUMREGELING  

 

1. De gemeente Land van Cuijk is verantwoordelijk voor de verplichtingen bedoeld in artikel 26, 
eerste en tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 
 

2. De regeling treedt in werking op de dag voorafgaand aan de dag van herindeling van de 
gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis als bedoeld in artikel 1 van de 
Wet algemene regels herindeling. 

 
3. De regeling vervalt van rechtswege op 1 januari 2026. 

 
4. De gemeente Grave laat de gemeente Land van Cuijk uiterlijk 31 december 2023 weten of het 

voornemens is de gemeenschappelijke regeling te verlengen. 
 

5. De frictiekosten van de opheffing van de regeling, ontstaan door niet of niet tijdige opzegging 
van deze regeling door de gemeente Grave, komen voor rekening van de gemeente Grave, tenzij 
de gemeente Land van Cuijk de regeling wenst te beëindigen. 

 

6. Wijziging van de regeling kan bij gelijkluidend besluit van de gemeente Grave en de gemeente 
Land van Cuijk. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de 
gemeente Land van Cuijk verantwoordelijk is. 
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7. Het is niet mogelijk tot uittreding uit de regeling te beslissen binnen de looptijd van deze 
regeling. Tussentijdse opheffing van de regeling kan alleen bij gelijkluidend besluit van de 
gemeenten Grave en Land van Cuijk. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing, met dien 
verstande dat de gemeente Land van Cuijk verantwoordelijk is. 


