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Onderwerp:  Besluitvorming strategische verkenning bestuurlijke toekomst Zederik  
 
 
Inleiding 
De centrale ambitie van Zederik is het in stand houden en bevorderen van de vitaliteit van de kernen in 
een robuuste economische omgeving. De (toekomstige) opgaven en verantwoordelijkheden waar onder 
de decentralisaties en benodigde financiële slagkracht vragen om een krachtig bestuur en een 
adequate ambtelijke organisatie. Zederik is naar verwachting te klein om hierin duurzaam  te kunnen 
voorzien. Om die reden beraadt Zederik zich op zijn toekomst.  
 
In dit voorstel wordt ingegaan op de uitgevoerde strategische verkenning. Met deze strategische 
verkenning is onderzocht  hoe de bestuurlijk toekomst van de gemeente vorm gegeven moet worden 
om de belangen van de gemeenschap van Zederik  het best te dienen. Deze strategische verkenning 
brengt de raad in positie om een afgewogen beslissing te kunnen nemen en een richtinggevende 
uitspraak te kunnen doen over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Zederik. 
 
Proces 
Gekeken naar de opgaven en verantwoordelijkheden zijn de gemeenten aan zet om zich te beraden op 
hun toekomst. Samen met de andere gemeenten in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft 
Zederik de regie in eigen hand genomen en is in september 2013 de commissie bestuurlijke 
vormgeving (‘commissie Schutte’) ingesteld.  
De commissie Schutte kwam tot de conclusie dat voor Zederik oriëntatie op de robuuste economische 
as langs de A27/A2 de meest kansrijke optie is (‘Vijfheerenlanden’; bestuurlijke samenwerking met de 
gemeenten Vianen, Leerdam en eventueel Lingewaal). De inhoudelijke motivering van dit advies is 
mede tot stand gekomen op basis van het door de gemeenteraad opgestelde position paper. “ Zederik: 
In het groene hart nabij de stad”. Bij dit proces is tevens afgesproken dat elke gemeenteraad in 
september een richtinggevende uitspraak doet over zijn voorkeursvariant voor de bestuurlijke toekomst. 
 
Om tot een keuze te komen voor de bestuurlijke toekomst is een gedegen analyse nodig. Daartoe heeft 
de raad op 26 mei 2014 opdracht verleend aan Berenschot voor het uitvoeren van een strategische 
verkenning. Als uitgangspunt is daarvoor het rapport van commissie Schutte genomen. De raad heeft 
daarom opdracht gegeven voor een verkenning naar twee opties: ambtelijk samenwerken in 
Vijfheerenlanden, of bestuurlijk samengaan in Vijfheerenlanden.  
 
De opdracht naar het uitvoeren van de strategische verkenning is door alle gemeenten in de 
Vijfheerenlanden nagenoeg gelijktijdig verstrekt, zodat de resultaten ook in samenhang besproken 
kunnen worden. Elke gemeente heeft eigen/verschillende opties gekozen die onderzocht zijn.  
 
Tijdens het proces van het tot stand komen  van de strategische verkenning is de raad betrokken 
geweest via de ingestelde klankbordgroep. De klankbordgroep heeft input gegeven voor de te volgen 
procedures en inhoudelijk bijgedragen aan bijvoorbeeld de enquêtevragen en het eindrapport. 
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Rapportage Berenschot 
In de strategische verkenning zijn de opties ‘verregaande ambtelijke samenwerking’ (opgedeeld in de 
sub-opties ‘pragmatische samenwerking’ en ‘ambtelijke fusie’) en ‘bestuurlijke fusie’ Vijfheerenlanden 
onderzocht. Voor meer informatie wordt kortheidshalve verwezen naar het bijgevoegde rapport 
“Strategische verkenning bestuurlijke toekomst gemeente Zederik” van Berenschot.  
 
Het toetsingskader in de strategische verkenning is opgebouwd langs de herindelingscriteria uit het 
beleidskader Herindeling van het ministerie van BZK, te weten: 

- Draagvlak; 
- Samenhang / dorp- en kernenbeleid; 
- Bestuurskracht; 
- Evenwichtige regionale verhoudingen; 
- Duurzaamheid.  

De toetsing van de opties aan deze criteria is samengevat in een zogenoemd ‘stoplichtmodel’. Dit 
model is onderstaand opgenomen. 
 

 
 
Advies en afweging burgemeester en wethouders 
In het rapport zijn de opties objectief getoetst aan de vijf criteria. Geen enkele optie heeft uitsluitend 
plussen of minnen. Het nemen van een besluit is dan ook complex. Om een gedegen besluit te kunnen 
nemen is het niet alleen van belang om te weten hoe de opties scoren op de verschillende criteria, het 
is ook van belang om te weten welk criterium daarbij het zwaarst weegt. Welk criterium is meer van 
belang met het oog op de te realiseren doelen Een discussie in de raad zal de argumenten en 
meningen hierover duidelijk maken, en de uiteindelijke weging bepaalt de voorkeursvariant van de 
gemeenteraad. 
 
Voor het maken van deze afweging geeft het college ter overweging het volgende mee.  
 
Bij de sub-optie pragmatisch samenwerken is de oriëntatie van de gemeenschappelijke regelingen zo 
divers dat het rendement niet optimaal is. Dit zorgt voor veel bestuurlijke en ambtelijke drukte zonder 
dat de bestuurskracht toeneemt.  




