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Geacht College, 

De drie colleges van Leerdam, Vianen en Zederik hebben afgelopen donderdag met overtuiging en 
een krachtige eensgezindheid het startsein gegeven tot een haalbaarheidsonderzoek naar een 
eventueel nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden. Graag informeren wij u hierover. 

Na het verschijnen van het rapport van de commissie Schutte in februari 2014 is in lijn van de 
adviezen van de commissie door alle drie gemeenten een strategische verkenning uitgevoerd. Dit is 
gedaan door bureau Berenschot. Algehele conclusie was dat een gemeentelijke herindeling in de 
regio Vijfheerenlanden de beste kansen biedt voor een duurzame en krachtige bestuuriijke inrichting. 
De drie gemeenteraden hebben besloten een haalbaarheidsonderzoek te starten naar een eventueel 
nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden. 

Wij vinden het van belang dat de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoèk eeh breed bestuuriijk 
draagvlak krijgt. Dat vraagt een zorgvuldig proces en betrokkenheid van alle partijen. 
Eind fèbruari en begin maart zal er daarom in alle drie de gemeenten een raadsledenbijeenkomst 
worden gehouden om de onderwerpen voor het haalbaarheidsverzoek te inventariseren. De keuze 
tot de belangrijkste onderzoeksvragen zal worden bepaald in een gezamenlijke 
raadsledenbijeenkomst van de drie gemeenten medio maart. De definitieve opzet en inhoud van 
het haalbaarheidsonderzoek zal zo mogelijk eind maart in de gemeenteraden worden vastgesteld. 

Wij zullen de raden voorstellen om in het haalbaarheidsonderzoek in ieder geval de volgende vragen 
op te nemen: 
1. Wat is de staat van de gemeentefinanciën, het weerstandsvermogen en de risico's van de 

huidige drie gemeenten; 
2. Binnen welke provincie kunnen de beleidsmatige opgaven van een gemeente Vijfheerenlanden 

het beste worden gerealiseerd; 
3. In welke gemeenschappelijke regelingen kan een gemeente Vijfheerenlanden het beste 

deelnemen en wat zijn de consequenties hiervan vanuit regionaal perspectief. 



Het streven is om het haalbaarheidsonderzoek direct na de zomervakantie af te ronden. Een besluit 
over het haalbaarheidsonderzoek willen wij voor 1 oktober aan de gemeenteraden voorieggen. De 
start van een eventuèlê pre-herindelingsfase kan direct daarna plaatsvinden. 

Wij willen de vraag over de provinciekeuze beantwoorden in het haalbaarheidsonderzoek om 
daarmee, wat Ons bétréft, duidelijkheid te geven naar onze omgeving en partners. Wij hechten er 
veel waarde aan om op basis van een degelijke onderbouwing en motivering de beste keuze voor 
onze inwoners te maken. Dat moet het leidende principe zijn. 

Vanwege de provinciale keuze vinden wij het noodzakelijk om hierin gezamenlijk met u op tè 
trekken. Wij stellen voor om de start van dit proces te beginnen met een kennismaking tussen uw 
college en onze drie colleges. En wij nodigen u daarvoor graag binnenkort üit. 
Het doel van deze bijeenkomst zou wat ons betreft gericht moeten zijn op kennismaking en een 
verkenning naar de financiën, eventuele procesafspraken en de fase na het haalbaarheidsonderzoek. 
Graag nodigen wij u uit voor deze kennismaking in Leerdam . 
Wij zullen het initiatief nemen tot het opstellen van een gemeenschappelijke agenda. 

Een afschrift van deze brief hebben wij aan de Statencommissie gestuurd. 
Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en kijken uit 
naar de ontmoeting met u. 
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