
 
 
AMENDEMENT 
 
De PvdA, hierin gesteund door de fractie van Lokaal Alert, CDA, VVD, SGP en ChristenUnie: 
 
overwegende dat:  
 

- het bureau Berenschot het rapport Strategische verkenning bestuurlijke toekomst gemeente 
Vianen heeft gepresenteerd; 

- de commissie Schutte in haar eindrapport de gemeente Vianen uitnodigt om mee te denken 
aan een herindeling in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden; 

- niets doen voor de inwoners van Vianen geen optie is; 
- het college voorstelt een haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren voor slechts één van de 

opties in het voorstel; 
- dit haalbaarheidsonderzoek juist inzicht moet geven in de consequenties van de te maken 

keuze; 
- dit inzicht noodzakelijk is om een goede afweging te maken en gefundeerd te kiezen wat 

goed is voor Vianen; 
- daarom behalve de optie herindelen met gemeente(n) in de Vijfheerenlanden (zuidelijke 

oriëntatie) ook een zelfstandig Vianen onderzoeken. 
 
stelt voor: 
 
Het door het college voorgelegde raadsvoorstel, genoemd onder de punten 1 tot en met 3, als volgt 
te wijzigen: 
 

I. Een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de zelfstandigheid van Vianen door de 
consequenties hiervan in beeld te brengen. 

II. Dit onderzoek nog dit jaar af te ronden. 
III. Op basis van dit onderzoek een besluit te nemen over het wel of niet zelfstandig blijven 

van Vianen. 
IV. Als zelfstandigheid niet verantwoord of niet aanvaardbaar is een haalbaarheids- 

onderzoek te starten naar een bestuurlijke fusie met gemeenten in de Vijfheerenlanden. 
V. Het college opdracht te geven om nog in de raadsvergadering van 30 september 2014 

met een voorstel te komen over de wijze waarop het onderzoek naar zelfstandigheid 
wordt uitgevoerd, welke kosten hiermee gemoeid zijn en welke dekking hiervoor 
aangegeven wordt. 

 
De fractie van de PvdA Vianen 
 
Inge Broekx 
Joop van Montfoort 
 

Het amendement is met 14 stemmen vóór en 3 stemmen tegen aangenomen. 
De fractie van D66 heef tegen het amendement gestemd. 
 

 


