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HAALBAARHEIDSONDERZOEK VIJFHEERENLANDEN
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Inleiding

Code Samen deed onderzoek naar de haalbaarheid van het samengaan 

van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik in een nieuwe gemeente 

Vijfheerenlanden. In het rapport ‘Richting Vijfheerenlanden’ staan de 

resultaten van dat onderzoek beschreven. Voor u ligt een samenvatting  

van die resultaten.

U leest eerst over het kader van het onderzoek. Daarna volgen de 

inhoudelijke uitkomsten van het onderzoek. Het gaat dan heel concreet om 

informatie over de eerder vastgestelde centrale thema’s toekomstbeeld, 

financiën, provinciekeuze en verbonden partijen.

In het laatste hoofdstuk staat beschreven wat er moet gebeuren nu het 

onderzoek klaar is. Het is duidelijk dat de gemeenteraden van Leerdam, 

Vianen en Zederik aan zet zijn. Zij moeten niet alleen inhoudelijke af-

wegingen maken. Ze moeten op basis van de uitkomsten ook beoordelen 

in hoeverre al voldaan is aan criteria die de wetgever aan herindeling stelt. 

Waar u zoekt naar meer gedetailleerde onderzoeksgegevens, verwijzen  

wij u graag naar de volledige rapportage ‘Richting Vijfheerenlanden’  

en het bijbehorende bijlagenboek.

21 september 2015

Tekst

Code Samen, Odette Context, 

Gemeente Leerdam, Vianen en Zederik

Fotografie

250 jaar Glas Leerdam, gemeente Leerdam, 

Ferry Verheij

Vormgeving

Anouck Opdam - Hotel Design
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Inhoudelijke afwegingen

Om goede afwegingen te kunnen maken, is het 

erg belangrijk te bekijken of de wensen van de 

gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik binnen 

Vijfheerenlanden gerealiseerd kunnen worden. 

Natuurlijk spelen de belangen van de burgers  

daar een belangrijke rol in.

De drie gemeenteraden gaven bij hun opdracht aan 

het onderzoeksbureau aan dat de volgende punten 

voor hen van het grootste belang zijn: 

  binnen de nieuw te vormen gemeente is veel  

 aandacht nodig voor de vitaliteit van de bestaande  

 kernen en hun betrokken inwoners;

  de nieuwe gemeente moet economische 

  potentie hebben en bijvoorbeeld meer   

  hoogwaardige werkgelegenheid aantrekken;

  Vijfheerenlanden moet toewerken naar de toeris-

  tische en recreatieve ontwikkeling van het gebied;

 de nieuw te vormen gemeente moet professioneel 

  kunnen werken en invloedrijk zijn in de omgeving;

 Vijfheerenlanden moet een gezond financieel  

  meerjarenperspectief hebben.

In het onderzoek zijn deze punten uitgewerkt  

in vier centrale thema’s:

----------------------------------------------------

- toekomstbeeld

- financiën

- provinciekeuze

- verbonden partijen (samenwerkingsverbanden) 

----------------------------------------------------

In het hoofdstuk ‘De vier centrale thema’s’ vindt 

u een korte samenvatting van de uitkomsten van 

het haalbaarheidsonderzoek. Die uitkomsten 

zijn het uitgangspunt voor de beslissing die de 

gemeenteraden van Leerdam, Vianen en Zederik 

straks moeten nemen over de haalbaarheid van  

de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.

Afweging op drie niveaus

Ook in het proces van gemeentelijke herindeling 

moeten afwegingen gemaakt worden. In dit geval 

op drie niveaus.

----------------------------------------------------

1. Allereerst maken de gemeenteraden op 

 basis van de uitkomsten van het onderzoek 

een eigen inhoudelijke afweging. Ze beoordelen 

daarbij of de drie gemeenten voldoende bij elkaar 

passen om op een goede manier met elkaar  

samen te gaan.

----------------------------------------------------

2. Op de tweede plaats kijken de gemeente- 

 raden naar de bestaande wet- en regelgeving; 

het beleidskader gemeentelijke herindeling, de 

zogenaamde Arhi-afweging (Algemene Regels 

Herindeling). Als de drie gemeenten namelijk vóór 

herindeling kiezen, moeten zij daarover overleggen 

met Provincie en Rijk. Het Rijk hanteert voor de 

gemeentelijke herindeling vijf criteria en wil weten:

  of er genoeg lokaal en regionaal, maat-

schappelijk en bestuurlijk draagvlak is  

voor de nieuw te vormen gemeente;

  of er genoeg samenhang is in de nieuw  

te vormen gemeente (bijvoorbeeld op het 

 gebied van dorps- en kernenbeleid);

  of de nieuw te vormen gemeente in staat is  

om haar maatschappelijke taken op te pakken;

  of er evenwichtige regionale verhoudingen 

ontstaan, welke positie de nieuwe gemeente 

in de regio heeft en wat de gevolgen van de 

herindeling voor de omliggende gemeenten zijn;

  of de nieuwe gemeente haar taken duurzaam 

zelfstandig kan uitvoeren en of er problemen 

ontstaan bij de huidige partnergemeenten. 

De wet regelt bovendien hoe moet worden 

omgegaan met samenwerkingsovereenkomsten 

die de afzonderlijke gemeenten in het verleden 

zijn aangegaan. Daarnaast bepaalt de wet dat de 

provincie het verzoek tot herindeling anderhalf 

jaar voor de gewenste herindelingsdatum 

(in dit geval 1 januari 2018) moet indienen bij 

het ministerie. Omdat er bij deze procedure 

twee provincies betrokken zijn (Leerdam en 

Zederik liggen in Zuid-Holland, Vianen hoort 

bij Utrecht), moeten die twee provincies het 

herindelingsverzoek op basis van een verzoek 

van de gemeenten indienen.

----------------------------------------------------

3. Tot slot moeten de gemeenteraden   

 beoordelen of de nieuw te vormen  

gemeente ook echt meerwaarde heeft. Als  

de drie gemeenten herindeling willen aangaan 

en een gezonde (financiële) start van de nieuwe 

gemeente mogelijk willen maken, moeten ze 

de voorbereidingen op die nieuwe gemeente 

al vóór de herindelingsdatum met elkaar gaan 

organiseren. 

 

---------------------------------------------------- 

De drie gemeenteraden zullen op basis van 

de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek  

dus aan moeten geven:

 of zij willen komen tot herindeling van  

 Leerdam, Vianen en Zederik of niet, 

 of zij belemmeringen voor de herindeling 

 zien of niet; 

 als zij voor herindeling kiezen, bij welke   

 provincie de gemeente zou moeten horen.

Kader van het onderzoek
De verkennende fase van de gemeentelijke herindeling is voorbij. 

Er is onderzoek gedaan om scherp te krijgen:

-  Wat de opgaven van een nieuw te vormen gemeente zijn.

-  Waar kansen en eventuele belemmeringen liggen.

-  Wat de meerwaarde kan zijn van het samengaan van Leerdam, 

 Vianen en Zederik in een nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.
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De vier 
centrale thema’s

Toekomstbeeld

Vergelijkbare uitgangspunten

Een analyse van de visie en ambities van de 

gemeenten Leerdam (3.518 ha – 20.590 

inwoners), Vianen (4.237 ha – 19.596 inwoners) 

en Zederik (7.649 ha – 13.656 inwoners) laat 

zien dat de gemeenten veel vergelijkbare 

uitgangspunten hebben. Voor alle drie de 

gemeenten is een aantrekkelijk woonklimaat 

binnen gemeenschappen met een sterke 

sociale cohesie belangrijk. Daarnaast zijn 

werkgelegenheid, toerisme & recreatie en een 

toename van bedrijvigheid belangrijke punten. 

Verder ligt de nadruk op landschappelijke 

kwaliteit en cultuurhistorische waarden, met 

ruimte voor de agrarische sector. Bereikbaarheid 

is een belangrijk item. Behoud van vitaliteit van 

de kernen is van groot belang. De doelen van de 

gemeenten zijn daarbij hetzelfde, al heeft elke 

gemeente een eigen kernenbeleid. Alle drie de 

gemeenten vinden het erg belangrijk bereikbare 

voorzieningen (bijvoorbeeld op de gebieden 

onderwijs, zorg en welzijn) te behouden en/of 

te versterken.

Naar Vijfheerenlanden?

Als de drie gemeenten besluiten samen verder 

te gaan, ontstaat er een krachtige, middelgrote 

gemeente met ongeveer 53.000 inwoners. Die 

gemeente kan goed voor de belangen van de 

eigen burgers opkomen en is bestuurlijk een 

krachtige partner. Door de omvang kan de 

gemeente taken efficiënter uitoefenen. Dat 

betekent dat de nieuwe gemeente straks zal 

moeten beoordelen welke taken zij zelfstandig 

uitvoert en welke taken worden uitbesteed.  

Er ontstaat:

  een gemeente in het hart van Nederland, op 

een kruispunt van provincies en wegen (goede 

bereikbaarheid, goede economische positie);

  een gemeente met 17 kernen die zich, ieder met 

hun eigen karakter, thuis voelen bij elkaar;

  een gemeente die natuurschoon, goed wonen, 

bedrijvigheid, vitaliteit, sociale cohesie, 

 recreatie & toerisme én bereikbaarheid 

 hoog in het vaandel heeft;

  een gemeente met een sterkere positie in 

de regio, die minder kwetsbaar is en meer 

mogelijkheden voor specialisatie en het 

bundelen van krachten heeft;

  een gemeente die groot genoeg is om aan de 

randvoorwaarden te kunnen voldoen en klein 

genoeg om dicht bij burgers en ondernemers  

te kunnen blijven.

Verschillen overbruggen

De uitgangspunten en hoofdlijnen van beleid 

zijn binnen de drie gemeenten voor het 

grootste deel gelijk, maar natuurlijk zijn er 

ook verschillen. Voorbeelden daarvan zijn 

het subsidiebeleid en de manier waarop de 

afzonderlijke gemeenten kijken naar het 

Persoonsgebonden Budget. Verder werkt 

Vianen met andere partners samen in andere 

samenwerkingsverbanden dan Leerdam en 

Zederik. Als de drie partijen samengaan, 

moeten ze dan ook goed met elkaar overleggen 

en hun beleid op één lijn krijgen. Op de meeste 

beleidsterreinen is daar ook tijd voor. Tot 

maximaal twee jaar na de herindelingsdatum 

mogen er verschillen zijn in beleids- en 

subsidie-regimes. Dat biedt de mogelijkheid 

de komende jaren naar elkaar toe te groeien.

----------------------------------------------------

Conclusie

Op het gebied Toekomstbeeld lijken er geen 

belemmeringen te zijn voor een samengaan 

van Leerdam, Vianen en Zederik.

----------------------------------------------------

In het haalbaarheidsonderzoek Vijfheerenlanden werkte Code Samen 

de inhoudelijke vragen van de gemeenteraden uit in vier centrale thema’s.

De uitkomsten vindt u hieronder in verkorte vorm.
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Financiën

Op orde

Het haalbaarheidsonderzoek Vijfheerenlanden  

laat zien dat Leerdam, Vianen en Zederik 

financieel op orde en niet kwetsbaar zijn. Ze 

hebben een structureel sluitende meerjaren-

begroting 2015 - 2018 en staan onder normaal 

toezicht van de provincie. De gemeenten hebben 

de financiële middelen die zij voor de drie 

decentralisaties kregen budgetneutraal 

opgenomen. Er zijn nu geen aanwijzingen 

voor grootschalige overschrijdingen.

Verschillen en vergelijkbaarheid

Uit het onderzoek komt naar voren dat de drie 

gemeenten verschillen in de opzet van hun 

begroting en in de manier waarop zij inkomsten 

en uitgaven in hun administratie verwerken. Die 

verschillen maken de gemeenten soms moeilijk 

vergelijkbaar. Andere verschillen hebben vooral te 

maken met hun eigenheid en met grondposities. 

Voorbeelden van verschillen tussen de gemeenten:

  De drie gemeenten hebben hun risico’s goed 

in beeld, maar ze zijn niet op dezelfde manier 

geïnventariseerd en gekwantificeerd.

   De impact van rentewijzigingen op de 

meerjarenbegroting is in Leerdam het grootst.

   Vianen voert veel meer gemeentelijke taken  

zelf uit dan Leerdam en Zederik. Daardoor  

heeft Vianen het grootste ambtelijk apparaat  

van de drie. Daar staat tegenover dat het 

gemiddelde salaris in Vianen (door meer  

lagere functieschalen) lager is.

   Leerdam en Zederik werken in de regio 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden samen met 

ongeveer dezelfde verbonden partijen. Ze hebben 

dan ook vergelijkbare kosten voor de uitvoering 

van gemeentelijke taken door die partijen. Vianen 

werkt samen met andere verbonden partijen.

   Leerdam en Zederik hebben relatief weinig 

reserves voor incidentele uitgaven.

   De lastendruk voor inwoners en bedrijven is 

verschillend binnen de drie gemeenten.

Op basis van de financiële gegevens van Leerdam, 

Vianen en Zederik wordt verwacht dat de nieuw te 

vormen gemeente over een gezonde financiële 

basis kan beschikken.

Financiële positie Vijfheerenlanden 

Om de financiële uitgangspunten voor  

Vijfheerenlanden in beeld te kunnen brengen, 

is een gezamenlijk balans per 31 december 

2014 opgesteld. Daarnaast zijn de belangrijkste 

financiële ratio’s berekend. Uit die gegevens 

blijkt dat de financiële positie van een 

toekomstig Vijfheerenlanden vergelijkbaar 

is met die van andere gemeenten met een 

inwoneraantal tussen de 20.000 en 50.000 en 

zelfs gunstiger ten opzichte van gemeenten 

met een inwoneraantal tussen de 50.000 en 

100.000. Eén indicator, de voorraad gronden, 

vormt hierop een uitzondering.

----------------------------------------------------

Conclusie

De conclusie van het onderzoek (op basis van 

gegevens uit 2014) luidt dat de verschillen 

tussen de gemeenten aandacht vragen, maar 

dat er geen feiten gevonden zijn die wezenlijke 

invloed hebben op het risicoprofiel van de 

nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden. 

In die zin zijn er dus geen belemmeringen.

De mogelijke herindeling gaat in op 1 januari 

2018 en tot die tijd blijven de drie gemeenten 

zelfstandig. De kansen op een goede financiële 

start nemen toe als de drie afzonderlijke 

gemeenten besluiten;

  open naar elkaar te zijn over de eigen situatie, 

  investeringen en grote uitgaven met elkaar  

af te stemmen en 

  financiële zaken vast te bekijken met de blik  

op de nieuw te vormen gemeente.

----------------------------------------------------

Provinciekeuze

Twee provincies

Als Vijfheerenlanden ontstaat via gemeentelijke 

herindeling zijn daar twee provincies bij betrokken. 

Leerdam en Zederik liggen immers in de provincie 

Zuid-Holland en Vianen in de provincie Utrecht. De 

vraag is nu in welke provincie de nieuwe gemeente 

straks het best past. In het haalbaarheidsonderzoek 

 is daarom bekeken;

  welke provinciale beleidsdoelstellingen en 

middelen het best passen bij de eigenschappen 

van Vijfheerenlanden,

  in welke provincie de nieuwe gemeente een  

betere positie krijgt (bijvoorbeeld voor wat 

 betreft invloed) en

  welke provincie de nieuwe gemeente in de 

toekomst het best kan ondersteunen.

Relatiepatronen

Binnen de nieuw te vormen gemeente 

Vijfheerenlanden is de oriëntatie van burgers en 

ondernemers op dit moment meer richting 

Utrecht dan richting Zuid-Holland.

Utrechtse mogelijkheden

Utrecht biedt Vijfheerenlanden de mogelijkheid 

aan te sluiten bij een sterke regio met een 

aantrekkelijke leefomgeving en een goed 

vestigingsklimaat. De provincie Utrecht was in 

2014 de meest competitieve regio van Europa en 

groeit het snelst. Vijfheerenlanden kan aansluiten 

bij de aanwezige (grote) economische potentie, bij 

innovaties en bij de EBU (Economic Board Utrecht). 

Utrecht investeert in kennisinstellingen en de 

creatieve- en maakindustrie en vindt de vrijetijds-

economie belangrijk. Ook ruimtelijk, recreatief, 

cultureel en voor wat betreft duurzaamheid  

en mobiliteit biedt de provincie Utrecht kansen. 

Verder heeft Utrecht interessante subsidie-

mogelijkheden en ondersteunt het onderzoek naar 

gebiedsontwikkelingen financieel. Utrecht heeft 

verder een agenda vitaal platteland; het stimuleren 

van de leefbaarheid en regionale economie van 

het landelijk gebied (inclusief kleine kernen) is 

een speerpunt van de provincie. De lastendruk 

binnen de provincie Utrecht is relatief laag. Tot 

slot kan de gemeente Vijfheerenlanden door het 

aantal gemeenten binnen de provincie Utrecht en 

door de omvang van die gemeenten krachtig en 

betekenisvol zijn. 

Zuid-Hollandse mogelijkheden 

Zuid-Holland is onder andere aantrekkelijk voor 

Vijfheerenlanden door de beleidspunten kennis 

& innovatie, schone energie, verkeer, vervoer 

& bereikbaarheid, recreatie, groene diversiteit, 

behoud van cultureel erfgoed en mogelijkheden 

voor agrarisch beleid. Specifiek thema binnen de 

provincie Zuid-Holland is de goede positionering 

van het Groene Hart. Ook de grote waterkennis 

en -expertise binnen de provincie Zuid-Holland 

kan een pluspunt voor Vijfheerenlanden zijn. Het 

karakter van de provincie zorgt ervoor dat het 

economisch en werkgelegenheidsbeleid vooral 

gericht is op de mainports in de provincie en minder 

op de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. 

Zuid-Holland kent verder geen concrete 

investeringsplannen voor ondersteuning van de 

vitaliteit van kleine kernen. De lastendruk is binnen 

de provincie Zuid-Holland relatief hoog. Tot slot kan 

de positie van Vijfheerenlanden binnen de provincie 

Zuid-Holland door het aantal gemeenten en de 

omvang van die gemeenten minder krachtig en 

betekenisvol zijn.

----------------------------------------------------

Conclusie

Vijfheerenlanden lijkt zowel in Utrecht als in  

Zuid-Holland te kunnen functioneren. Toch zijn  

er inhoudelijke en bestuurlijke accentverschillen 

tussen de beide provincies. De verschillen, die naar 

voren gekomen zijn, laten zien dat Vijfheerenlanden 

nu waarschijnlijk het best tot haar recht zal komen 

binnen de provincie Utrecht.

----------------------------------------------------
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Verbonden partijen

Het haalbaarheidsonderzoek

In het haalbaarheidsonderzoek Vijfheerenlanden 

zijn de verbindingen met 20 ‘verbonden partijen’ 

(samenwerkingsverbanden) meegenomen.

Samenwerking en  

Gemeenschappelijke Regelingen

Leerdam, Vianen en Zederik liggen in twee 

verschillende provincies. Toch werken ze op een 

aantal punten samen. Zo loopt er onder regie van de 

provincie Zuid-Holland een ruimtelijk programma 

waarin de drie gemeenten samen participeren. 

Toch is de feitelijke situatie zo, dat Leerdam 

en Zederik vanwege hun ligging in de provincie 

Zuid-Holland met andere Gemeenschappelijke 

Regelingen (GR-en) werken dan Vianen. En tussen 

die GR-en blijken vaak grote verschillen te bestaan. 

Verschillen bijvoorbeeld in de gecontracteerde 

dienstverlening en/of de taakuitvoering.

Problemen of niet

Als de drie gemeenten samen in één samenwerkings-

verband zitten, heeft de vorming van de gemeente 

Vijfheerenlanden weinig consequenties. Ook als één 

of twee gemeenten in een verband participeren en de 

andere niet aan een vergelijkbaar samenwerkings-

verband deelneemt, is de situatie helder. Als het 

uittreden uit het samenwerkingsverband negatieve 

consequenties heeft, kan de nieuwe gemeente even-

tueel in zijn geheel toetreden. De situatie bij een aan-

tal andere gemeenschappelijke regelingen (GR-en) is 

echter complexer. Het gaat dan vooral over Veilig-

heidsregio’s, Omgevingsdiensten en samenwerkings-

verbanden op het gebied van de Gezondheidszorg, 

Werk & Inkomen en Afval & Reiniging.

Kosten

Tussen de verschillende GR-en bestaan vaak 

verschillen. De verschillen in deelnamekosten zijn 

vaak verklaarbaar vanuit verschillen in takenpakket 

of aantal inwoners. Daarnaast ontstaan er mogelijk 

verschillen in uittreedkosten. Daar kunnen 

nu nog geen exacte uitspraken over gedaan worden. 

De Wet Arhi geeft namelijk aan dat de gangbare 

regels over de kosten van uittreding in het 

geval van herindeling niet van toepassing zijn. 

Provincie en Rijk zien er in het hele proces van 

gemeentelijke herindeling op toe dat de deelnemers 

aan verschillende GR-en met elkaar tot redelijke 

afspraken komen. De verwachting is wel dat 

uittreding uit Zuid-Hollandse regelingen het meest 

zal kosten omdat in dat geval twee gemeenten  

(met in totaal meer inwoners) zullen uittreden.

Vergoedingen

Bij gemeentelijke herindeling keert het rijk via het 

gemeentefonds een tijdelijke tegemoetkoming uit voor 

te maken kosten. Op basis van de huidige gegevens 

gaat het bij de vorming van Vijfheerenlanden in totaal 

om een bedrag van ongeveer € 11,5 miljoen.

Beweging

Er is veel beweging in de regio Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden, de regio waarvan Leerdam 

en Zederik onderdeel uitmaken. De gemeente 

Giessenlanden overweegt een herindeling met de 

gemeente Molenwaard, Hardinxveld-Giessendam 

wil toetreden tot de regio Drechtsteden en Leerdam 

en Zederik kijken dus naar herindeling met Vianen. 

Mogelijk gevolg van al deze ontwikkelingen is dat  

de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden straks  

te klein wordt. Dit moet meegewogen worden in  

de te maken afwegingen.

----------------------------------------------------

Conclusie

Het lijkt erop dat uittreding uit verschillende 

Zuid-Hollandse gemeenschappelijke regelingen 

duurder is dan uittreding uit Utrechtse regelingen. 

Uit het onderzoek komt naar voren dat de hoogte 

van de kosten pas later in het proces vast te 

stellen zijn; ze zullen het resultaat zijn van een 

onderhandelingsproces met alle betrokkenen.

----------------------------------------------------

Verbonden partijen

Financiën

Provinciekeuze

Toekomstbeeld
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Toekomstbeeld

Eigen afweging

De drie gemeenteraden gaan nu beoordelen of zij op 

het gebied van het centrale thema ‘Toekomstbeeld’ 

inhoudelijke of beleidsmatige belemmeringen 

zien voor het samengaan met de twee andere 

gemeenten. De vraag is dus heel concreet of zij 

hun doelstellingen en de belangen van hun burgers 

duidelijk genoeg terugvinden binnen de nieuw 

te vormen gemeente. De raden geven hier ook 

specifieke knel- of aandachtspunten aan.

Arhi-afweging

Bij een keuze vóór herindeling kunnen de 

gemeenteraden op basis van de gegevens uit het 

onderzoek onderbouwen dat voldaan is aan de 

criteria samenhang, bestuurskracht, evenwicht  

in regionale verhoudingen en duurzaamheid;  

vier van de vijf criteria uit het toetsingskader.

Afweging Vijfheerenlanden

Tot slot dienen de drie gemeenteraden nu aan te 

geven of zij voldoende toekomstperspectief zien 

voor de nieuw te vormen gemeente. De vraag is 

dus of Vijfheerenlanden straks voldoende in staat 

is om kansen te pakken en uitdagingen waar te 

maken. De raden geven hier ook aan wat er in 

hun beleving nog nodig is om de meerwaarde  

te realiseren.

Financiën

Eigen afweging

De gemeenteraden gaan nu beoordelen of zij 

op het gebied van ‘Financiën’ belemmeringen 

zien voor de herindeling. Daarnaast geven zij 

specifieke knel- of aandachtspunten aan.

Arhi-afweging

Voor wat betreft de criteria uit het toetsingskader 

geldt dat er op basis van de gegevens uit het 

onderzoek geen belemmeringen lijken te zijn op 

het gebied ‘Financiën’. Voor de bestuurskracht 

is het wel belangrijk verder te blijven werken aan 

een gezonde financiële startpositie.

Afweging Vijfheerenlanden

Het is belangrijk dat de gemeenteraden aangeven 

of zij al vóór de herindelingsdatum besluiten willen 

nemen die een gezonde start van Vijfheerenlanden 

verder garanderen. Mogelijke stappen zijn:

  Het gezamenlijk opstellen van een visiedocument 

met beleidsdoelstellingen. Dat document moet 

het kader vormen voor de opzet van de nieuwe 

gemeentelijke organisatie en begroting. 

  Het opstellen van een plan van aanpak voor 

harmonisatie van gemeentelijke lasten, 

boekhoudregels en de opzet van de begroting. 

  Het formuleren van beleid over de verbonden 

partijen van de drie gemeenten.

Provinciekeuze

Eigen afweging

De gemeenteraden gaan nu beoordelen of 

zij inhoudelijke of beleidsmatige voorkeuren 

hebben of belemmeringen zien voor aansluiting 

bij één van beide provincies. Verder zullen zij 

aan moeten geven welke specifieke knel- of 

aandachtspunten zij op dit terrein zien.

Arhi-afweging

Voor wat betreft de ‘Provinciekeuze’ geldt dat 

de gemeenteraden alle belangen zorgvuldig 

moeten afwegen. Het is belangrijk open in 

gesprek te gaan en blijven met alle partijen.  

Zo kan het risico van afbreuk en vertraging in  

de rest van het proces verminderd worden.

Afweging Vijfheerenlanden

Ook als gekeken wordt naar de mogelijkheden 

van de nieuw te vormen gemeente is het 

belangrijk te werken aan goede, open relaties 

met alle betrokken partijen. Die relatie zal in 

de toekomst immers van groot belang zijn.

Verbonden partijen

Eigen afweging

Uit het onderzoek is duidelijk naar voren gekomen 

dat vooral de financiële consequenties van uittreding 

uit verschillende gemeenschappelijke regelingen 

nog niet te overzien zijn. De drie gemeenteraden 

moeten nu bepalen op welke manier de gegevens 

uit het haalbaarheidsrapport een rol gaan spelen 

bij de besluitvorming over Vijfheerenlanden.

Arhi-afweging

Voor de Arhi-afweging is het belangrijk de 

belangen van alle ‘Verbonden partijen’ (samen-

werkingsverbanden) goed te wegen, draagvlak te 

creëren en zorgvuldig om te gaan met regionale 

verhoudingen. Het bestuurlijk toekomstperspectief 

van Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en de regio 

Zuid-Holland-Zuid moet in de afwegingen een 

duidelijke plaats krijgen. 

Afweging Vijfheerenlanden

Voor ‘Verbonden partijen’ 

(samenwerkingsverbanden) geldt eigenlijk hetzelfde 

als bij ‘Provinciekeuze’: het is belangrijk te werken 

aan goede, open relaties met alle betrokken partijen. 

De relatie met al die partijen zal in de toekomst 

immers van groot belang zijn. 

En nu verder: 
te maken afwegingen
Nu de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek bekend zijn, is het aan de 

gemeenteraden op drie niveaus afwegingen te maken. Zij moeten niet alleen 

inhoudelijke afwegingen maken. Ze moeten op basis van de uitkomsten ook 

beoordelen in hoeverre al voldaan is aan criteria die de wetgever aan herindeling 

stelt. Verder moeten ze aangeven waar nog expliciet naar gekeken moet worden.
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Tenslotte
De afwegingen die nu over de gemeentelijke herindeling gemaakt moeten 

worden, zijn complex. Dat komt niet alleen doordat er veel partijen bij 

betrokken zijn. Het gegeven dat de vier centrale thema’s afzonderlijk én in 

samenhang gewogen moeten worden, speelt ook een rol. Bovendien moeten 

de afwegingen op drie verschillende niveaus gemaakt worden: op het eigen 

gemeentelijke niveau, op het niveau van de (Arhi-)wetgever en – last but not least – 

ook op het niveau van de gemeente die ontstaat als Leerdam, Vianen en Zederik 

het voornemen uitspreken in 2018 samen verder te willen gaan.

‘Het haalbaarheidsonderzoek laat zien dat een eventuele keuze van 

Leerdam, Vianen en Zederik om samen verder te gaan binnen de gemeente 

Vijfheerenlanden inhoudelijk en financieel  logisch en duurzaam is. Uit het 

onderzoek komt verder naar voren dat positionering van die nieuwe gemeente 

binnen de provincie Utrecht de meeste kansen biedt en dat de consequenties 

van het toetreden tot en verlaten van samenwerkingsverbanden nu nog niet te 

overzien zijn. Het woord is nu aan de drie gemeenteraden.’
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