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Geachte colleges, 

Met deze brief verzoeken de drie colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten 
Zederik, Vianen en Leerdam u in een gezamenlijke aanpak van de provincie Utrecht en Zuid-Holland 
de Arhi-procedure te starten met als doel het realiseren van een nieuwe gemeente met de naam 
Vijfheerenlanden, met ingang van 1 januari 2018. Op basis van de inhoudelijke onderbouwing zoals 
in het onderzoek van Code Samen is opgenomen en op basis van het feit dat twee van de drie ge-
meenten zich expliciet hebben uitgesproken voor de provincie Utrecht geven de gezamenlijke colle-
ges er de voorkeur aan de nieuwe gemeente onder te brengen in de provincie Utrecht. 
De gemeenten Zederik, Vianen en Leerdam hebben op 10 november 2015 besloten her in te delen 
tot een nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Leerdam en Vianen spreken de voorkeur uit voor aan-
sluiting bij de provincie Utrecht. Zederik spreekt de voorkeur uit voor aansluiting bij de provincie 
Zuid-Holland. Dit is een eerste stap in het herindelingsproces dat door de drie gemeenten is gestart 
en op gemeentelijk niveau zorgvuldig is afgerond. Omdat er bij deze herindeling sprake is van een 
wijziging van de provinciegrens zijn wij procedureel genoodzaakt om ons herindelingsinitiatief aan de 
betrokken provincies over te dragen. Wij vinden het belangrijk de elementen die essentieel zijn voor 
het herindelingsproces kort aan u toe te lichten. Wij zijn ervan overtuigd dat we voldoen aan het 
door BZK opgestelde beleidskader. De onderliggende documenten zijn al in uw bezit. Bijgevoegd treft 
u het raadsvoorstel en raadsbesluit aan. 

Draagvlak 
Het rapport van de commissie Schutte "Waard om te besturen" gaf een nieuwe en verstrekkende 
impuls aan de prille samenwerking tussen de gemeenten Zederik, Vianen en Leerdam. Al snel werd 
duidelijk dat de drie gemeenten een gezamenlijke herindeling als einddoel nastreven. In de vele con-
sultaties met haar inwoners had Vianen nog een tussenstap nodig, namelijk de beantwoording van 
de vraag of zelfstandigheid nog een optie was. In het zorgvuldige proces dat doorlopen is, bleek na 
onderzoek dat een herindeling met Leerdam en Zederik voor Vianen het beste duurzame toekomst-
perspectief geeft. In de raadsvergaderingen van 10 november 2015 heeft een overtuigende meer-
derheid bij iedere gemeente gekozen voor herindeling. De raden zien met Vijfheerenlanden een 
krachtige gemeente ontstaan die de toekomstige opgaven voor de gezamenlijke gemeenten aan kan. 
Uit de reacties van omliggende gemeenten en vele organisaties uit het maatschappelijk middenveld
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blijkt ook dat de keuze voor de herindeling naar de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden wordt ge-
waardeerd en ondersteund. 
Kortom: er is groot draagvlak voor de gemeente Vijfheerenlanden en de randvoorwaarden die nodig 
zijn om de nieuwe gemeente tot een succes te maken. Wij kijken dan ook met vertrouwen vooruit 
naar een gezamenlijke toekomst in de gemeente Vijfheerenlanden. 

Interne samenhang / dorps- en kernenbeleid 
De drie gemeenten hebben sterke inhoudelijke, maatschappelijke en ruimtelijk- landschappelijke 
overeenkomsten. Dit zelfde geldt voor de typering en benadering van hun inwoners. Het historisch 
perspectief en de geografische ligging leggen een logische basis voor de identiteit van de gemeente 
Vijfheerenlanden. De gemeente Vijfheerenlanden kent straks een groot aantal actieve en zorgzame 
gemeenschappen. Juist die diversiteit en nabijheid biedt een krachtige basis voor de participatieop-
gave van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. De raden hebben het opstellen van een dorps- en 
kernenbeleid als speerpunt benoemd in het raadsbesluit van 10 november 2015. 

Bestuurskracht, evenwichtige regionale verhoudingen en duurzaamheid 
De gemeente Vijfheerenlanden ligt op het scharnierpunt van de provincies Gelderland, Utrecht en 
Zuid-Holland, verankerd in het rivierenland met de regio's Alblasserwaard en de Betuwe. Zij wil sa-
men met haar inwoners en bestuurlijke partners richting geven aan een toekomstbestendige ge-
meente. De drie gemeenten zijn ervan overtuigd dat door een herindeling de nieuwe robuuste ge-
meentelijke organisatie meer kwaliteit kan leveren voor haar inwoners. Tegelijkertijd kan er na een 
herindeling meer kwaliteit toegevoegd worden aan de samenwerkingsverbanden waarin de nieuwe 
gemeente gaat participeren. Wij zijn ons er van bewust dat je een positieve toekomst alleen kunt 
ingaan in goede relatie met je omgeving en de samenwerkingsverbanden waarin geparticipeerd 
wordt. 
De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden zal een provinciegrenswijziging tot gevolg hebben. In verband 
hiermee zal de nieuwe gemeente een beslissing moeten nemen over de samenwerkingsverbanden 
die worden voortgezet en die samenwerkingsverbanden die worden beëindigd. In deze fase in het 
herindelingproces zijn de drie gemeenten tot de opvatting gekomen dat zij hun relaties met de huidi-
ge en de nieuwe bestuurlijke partners zelf actief willen gaan vormgeven vanuit het "grensontken-
nend samenwerken", uiteraard in nauwe samenwerking met haar omgeving en met een oplossings-
gerichte houding. De inhoud staat bij deze vorm van samenwerking centraal. Beleidsvraagstukken 
worden immers niet !anger alleen op het niveau van een gemeente besloten maar worden steeds 
vaker in een op de inhoud passend regionaal verband opgepakt met een diversiteit aan partners. 
Wij hebben er het volste vertrouwen in dat als de inhoud centraal staat en er vrijwillig wordt samen-
gewerkt er voor onze partners en ons nieuw elan ontstaat van waaruit wij gezamenlijk werken aan 
een gedeelde toekomst met nieuwe kansen voor een duurzame bestuurlijke omgeving. Wij dragen 
daar graag actief aan bij. 

Het Arhi-proces 
In de aanloop naar dit verzoek hebben wij een aantal keer bestuurlijk overleg gehad met beide pro-
vincies. In die overleggen is aangegeven dat, hoewel de procedure in handen is van de provincies, u 
ons nadrukkelijk zult betrekken bij het opstellen van het herindelingsontwerp en herindelingsadvies. 
Ook is uitgesproken dat we gezamenlijk streven naar ingangsdatum 1 januari 2018 te halen. Hiervoor 
is het noodzakelijk het herindelingsadvies vóór de zomervakantie van 2016 aan het ministerie van 
BZK aan te bieden. Wij vertrouwen dan ook op uw actieve medewerking overeenkomstig de ge-
meentelijke besluitvorming aan dit voor ons zeer belangrijke proces en zien met belangstelling uw 
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aanpak voor het Arhi-procedure tegemoet. In dit verband bevestigen wij de afspraak uit het bestuur-
lijke overleg van 25 november 2015 dat de provincies diverse overlegmomenten zullen beleggen om 
ons te betrekken bij de start van de herindelingsprocedure, het opstellen van het herindelingsont-
werp en het uitbrengen van het herindelingsadvies. 

Hoogachtend, 

Namens de colleges van burgemeester en wethouders van Vianen, Leerdam en Zederik 

‘<, 1E 

W.G. Groeneweg	 M. Houtman
	

G. Bos 
burgemeester Vianen

	
burgemeester Leerdam	locoburgemeester Zederik 

W. Wieringa
	

S. van Heeren	 J. Koetsenruijter 
gemeentesecretaris Vianen	gemeentesecretaris Leerdarn gemeentesecretaris Zederik 

Bijlagen: 
• De drie raadsvoorstellen 'Herindeling Vijfheerenlanden' 
• De drie raadsbesluiten van 10 november 2015 betreffende 'Herindeling Vijfheerenlanden' 
• De bijbehorende notulen van deze raadsvergaderingen 
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Notulen	 van de openbare vergadering van de raad der gemeente Zederik, gehouden 
op 10 november 2015 

Aanwezig: 

raadsleden 

wethouders

de heer C.J.J. van Ee, voorzitter 
de heer F. de Lange, griffier 

de heer A. den Besten, CDA 
de heer M. van Middelkoop, CDA 
mevrouw M. de Jong-Middelkoop, CDA 
de heer H. van Nieuwenhuijzen, CDA 
de heer E. Geluk, SGP 
de heer K. Vermaat, SGP 
de heer E. Weijgertze, SGP 
de heer W. van Dijk, VKG 
de heer J. van Belle, VKG 
de heer G. Versluis, VKG 
de heer C. Marsinger, ChristenUnie 
de heer De, Baars, ChristenUnie 
mevrouw H. van der Leun-Schout, VVD 
de heer T. de With, VVD 
de heer R. Kramer, PvdA 

de heer G. Bos, CDA 
de heer A. Donker, SGP 
de heer W. Mulckhuijse, VVD 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering met het ambtsgebed en heet de aanwezigen hartelijk welkom. 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.



3. Aanwijzing door het lot van het lid dat het eerst aan de beurt van stemmen is 

De heer Van Middelkoop wordt door het lot aangewezen als eerste een stem uit te brengen. 

4. Spreekrecht burgers 

De heer Van Oosterom spreekt in namens zichzelf. Hij is het van harte eens met de vorming van de 
nieuwe gemeente. Tijdens de bijeenkomst op 21 oktober werd er door velen een voorkeur voor de 
provincie Zuid Holland uitgesproken. Dat zou gemakkelijk tot de mening kunnen leiden dat er een 
meerderheid van de bevolking van Zederik tegen de aansluiting bij de provincie Utrecht zou zijn. 
Spreker wil dit nuanceren. In het algemeen spreken mensen die tegen een plan zijn zich explicieter 
en met meer emotie uit dan de mensen die voor een plan zijn. Dat is tijdens de bijeenkomst naar zijn 
mening ook gebeurd. Hij heeft de indruk dat het helemaal niet zeker is dat een meerderheid van de 
bevolking van Zederik tegen de aansluiting bij de provincie Utrecht is. Uit onderzoek blijkt dat de 
emotionele verbondenheid met de provincie Zuid Holland erg laag is. Hij verwijst naar een bericht in 
de Volkskrant van 19 oktober jl. waaruit blijkt dat de Zuid Hollander zich samen met de Flevolander 
het minst verbonden voelt met de provincie. 
Een deel van de argumenten die op de inspreekavond werden gebruikt voor de indeling bij Zuid 
Holland waren naar zijn mening ook niet deugdelijk. 
Zo zijn bijvoorbeeld de milieuregels waaraan agrarische bedrijven moeten voldoen landelijke regels 
en dus niet afhankelijk van de provincie waarin een bedrijf ligt. En als de milieuregels in Zuid Holland 
al ruimer zouden zijn, is het zeer de vraag of dat een goed argument is voor inwoners die geen 
directe relatie hebben met de agrarische bedrijfstak. Al met al pleit de heer Van Oosterom om 
rationele afweging als het om de keuze voor Utrecht of Zuid Holland gaat. Hij kan zich daarbij goed 
vinden in de conclusie van het Haalbaarheidsonderzoek dat de nieuwe gemeente het best past bij 
de provincie Utrecht. Belangrijke argumenten daarvoor zijn dat de gemeente Vijfheerenlanden meer 
gericht is op Utrecht dan op Zuid Holland, dat de provincie Utrecht meer mogelijkheden biedt voor 
uitbreiding van werkgelegenheid en heel belangrijk dat het kernenbeleid een speerpunt is van de 
provincie Utrecht. Hij roept de raadsleden op met voile overtuiging te kiezen voor het vormen van 
een gemeente Vijfheerenlanden en aansluiting bij de provincie Utrecht. Dat past ook het best bij de 
keuze die naar verwachting de raden van Vianen en Leerdam ook in grote meerderheid gaan maken. 

Mevrouw Wittebol spreekt in namens zichzelf. Het gaat vanavond om de herindeling die nauwelijks 
ter discussie staat. Zij is het daarmee, de uitvoeringstaken van de gemeente nopen tot een groter 
verband. Dan is de keus voor de gemeente Vijfheerenlanden een heldere keuze. He is een logisch 
verband. Zij maakt zich wel zorgen over de provinciekeuze. Wat er in de krant stond over de 
informatieavond heeft haar verbaasd. Zij sluit zich in die zin aan bij de vorige spreker. Tegenstanders 
laten zich vaker horen dan medestanders. De tegenstanders van aansluiting bij Utrecht verwijten de 
gemeente dat de rapporten naar Utrecht zijn toegeschreven. Zij gebruiken geen rationele 
argumenten. Het wordt een amputatie van het AV gebied genoemd. Historisch gezien hebben deze 
gebieden altijd ruzie met elkaar gemaakt. Men vergeet ook dat de regio al geamputeerd is. 
Hardinxveld-Giessendam heeft zich al bij Drechtsteden aangesloten en er is al 15 jaar gepraat over 
herindelingen op AV-niveau. Die zijn niet gelukt. Niemand wil bij Gorinchem. Het was een weinig 
slagvaardig proces. Zij gaat niet alle argumenten van de rapporten herhalen. Zij spreekt grote zorg uit 
voor het uitspreken van een voorkeur voor Zuid-Holland. Zederik plaatst zich dan alleen ten opzichte 
van Leerdam en Vianen en zorgt dan voor een grote vertraging in het proces. Het kan dan nog vier 
jaar duren voor de herindeling een feit is en uiteindelijk wordt het dan toch Utrecht. De opgaven 
voor de ambtenaren zijn een maatje te groot voor een gemeente van 13.000 inwoners. Zij roept de 
raad op ervoor te zorgen dat de herindeling er snel komt en daar hoort de provinciekeuze bij. De 
stroperigheid moet plaatsmaken voor flair en elan.



De heer Kinkel spreekt in namens zichzelf. Hij heeft zorg over vertraging door een keuze van de 
gemeente Zederik. De andere gemeenten gaan dan gewoon door. Het kan ook ten koste gaan van de 
werkgelegenheid van de ambtenaren van de gemeente. Wat er ook gekozen wordt, geen vertraging 
alstublieft. Hijzelf gaat regelmatig naar Utrecht, Nieuwegein of Vianen. Het is dichtbij, dat geldt 
waarschijnlijk ook bestuurlijk. Zederik is het uiterste puntje van Zuid-Holland en Utrecht is net over 
de rivier. Zijn keus zou zijn Utrecht en zijn advies is geen vertraging. 

De heer Van Bemmel spreekt in namens de Okzo. Ongeveer 30 jaar na de vorige herindeling moet 
vanavond weer een belangrijke beslissing genomen worden. Het bestuur van Okzo hecht eraan in te 
spreken. Men kan zich vinden in de conclusies van de rapportage en adviseert tot vorming van de 
gemeente Vijfheerenlanden. Waar het gaat om de provinciekeuze adviseert men om te kiezen voor 
Utrecht. De ligging langs de A27 en A2 met de dom van Utrecht zo goed als in zicht geeft de meeste 
kans op een succesvolle inpassing in de economische en arbeidsmarktcircels van Utrecht. Voor veel 
Zederikse ondernemingen een goede zaak. Binnen de provincie Utrecht telt een gemeente van ca. 
53.000 ook qua omvang mee en kan daar van belang zijn. In Zuid-Holland zou de gemeente een 
kleinere speler blijven. De afstand tot het hart van Zuid-Holland is in vele opzichten groter. 
Ondernemersruimte zou daar achterin de rij staan. Verwacht mag worden dat de ruimte voor 
woningbouw meer de vraag zal dekken vanuit Utrecht dan vanuit Den Haag, Drechtsteden of 
Gorinchem. De Okzo heeft wel oog voor de sociale banden met de Alblasserwaard maar de 
provinciale toedeling hieraan nauwelijks iets veranderen. De Okzo adviseert aansluiting bij Utrecht. 
De uitwerking van de businesscase is een goede zaak als de beoogde aanpak van de economische 
ontwikkeling hierin een plaats krijgt. De inbreng vanuit gedeputeerden vanuit Zuid-Holland en 
Utrecht kan samen met de ondernemers in de Vijfheerenlanden tot een betere kijk op de 
mogelijkheden van ontwikkeling leiden. Het uiteindelijke advies dat de provincies moeten 
formuleren in de richting van de Tweede Kamer kan in dat opzicht handen en voeten geven. Hij 
adviseert dit aspect mee te nemen in de verdere uitwerking. Het doel: vitale kernen qua werken, 
wonen en samenleven, kan bevorderd worden met een krachtige gemeentelijke organisatie. Hij 
wenst de raad veel wijsheid in de beslissingen. 

Mevrouw Den Otter spreekt in namens zichzelf. Zij vindt het heel erg dat heel Zederik naar een 
provincie Utrecht moet gaan. Zij meent dat de gemeente gewoon kan doorgaan zoals nu. Zij betreurt 
het heel erg. Zij meent dat de agrariers en middenstanders niet in een stad als Utrecht thuishoren. Zij 
wil niet voor Utrecht kiezen. 

5.	Debat over het raadsvoorstel 'Herindeling Vijfheerenlanden' 

De voorzitter leidt de bespreking in en blikt terug op de herindeling van 30 jaar geleden toen de 
Provincie besloot tot de herindeling. Nu is het initiatief door de gemeenten genomen en zijn de 
inwoners in de gelegenheid gesteld hierover hun mening te geven. Hij schetst de orientatie van 
Zederik langs de A27, A2 en A15, langs de Lek en de Linge. Hij noemt ook het toerisme en het 
natuurgebied. Hij schetst vervolgens het proces van de besluitvorming en noemt in dit kader de 
Commissie Schutte. De gemeente Zederik heeft in dit kader een position paper opgesteld. Een aantal 
argumenten hierin zijn overgenomen door de Commissie Schutte. Een en ander heeft geleid tot het 
vormen van een gemeente Vijfheerenlanden. Lingewaal speelde in dit kader ook een rol in het 
proces. Uiteindelijk heeft Lingewaal gekozen voor de richting Betuwe. Vervolgens is een onderzoek 
uitgevoerd voor de gemeenten Zederik, Leerdam en Vianen. Aanvankelijk was Vianen niet aan de 
orde; Vianen heeft vervolgens een rapport laten opstellen waaruit bleek dat een fusie op de langere 
termijn duurzamer zou zijn. Er zijn bijeenkomsten geweest van de drie gemeenteraden. 
De voorzitter schetst de kracht van de toekomstige gemeente Vijfheerenlanden. Zederik heeft zich 
altijd ingesteld op het kernenbeleid; dit past ook in de gemeente Vijfheerenlanden. Op de langere



termijn zouden dorpsraden gevormd kunnen worden in de kernen. De gemeenteraad kan een en 
ander faciliteren. 
Belangrijk is dat de gemeente niet zal verhuizen; ongeacht welke keuze in het kader van de 
provinciekeuze gemaakt wordt is de intentie om grens-ontkennend te werken. Met de buren moet 
goed samengewerkt worden. Er zijn drie gemeenschappelijke regelingen die wettelijk aan een 
provincie gebonden zijn; daarin moet de gemeente volgend zijn. Dat betreft de Veiligheidsregio, de 
Omgevingsdienst en de Dienst Jeugd en Gezondheid. De overige gemeenschappelijke regelingen 
zoals de Avelingengroep en de RSD, daarmee kunnen afspraken gemaakt worden. Daarbij komt het 
grensontkennende aan de orde. Ongeacht welke keuze, de gemeente blijft de verbinding zoeken. Er 
zal een congres voorbereid worden in dit kader. 
Het college heeft kennis genomen van veel brieven die zijn ontvangen. Met betrekking tot de 
waterveiligheid licht de voorzitter toe dat deze geborgd is, ongeacht welke keuze gemaakt wordt. 
De keuze om al dan niet te fuseren is aan de gemeenteraad. Waar het gaat om de provinciekeuze is 
het een advies van in de Arhi procedure mee moet gaan. Er zal een voorstel uitgewerkt moeten 
worden dat naar de Eerste en Tweede Kamer moet gaan. De bedoeling is per 1 januari 2018 te 
fuseren, een grote ambitie. 
De voorzitter stelt vervolgens het debat aan de orde en geeft aan dat vanavond ook in Leerdam en 
Vianen dit debat gevoerd wordt. 

De heer Van Middelkoop (CDA) verwijst naar het coalitieakkoord en de samenwerking met andere 
gemeenten en zelfstandigheid van de gemeente. Hij noemt de Commissie Schutte en de criteria die 
het CDA heeft meegegeven in dit kader. Het onderzoek van Berenschot wees aanvankelijk uit dat 
zelfstandigheid binnen de gemeente het grootste draagvlak had. Op de lange termijn werd een fusie 
voorzien. Het CDA heeft er toen wel voor gepleit dat het draagvlak belangrijk was. Code Samen heeft 
vervolgens gerapporteerd. Het CDA heeft in maart twee belangrijke punten genoemd: wat levert het 
op en de kwaliteit mag niet opgeofferd worden aan snelheid. Het is een belangrijk onderwerp en de 
inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties moeten tijd en ruimte hebben om mee te 
denken. Op 8 oktober hebben de gezamenlijke raden een en ander besproken. De meerwaarde zit 
volgens Code Samen in het doelbereik van de nieuwe gemeente. De grotere schaal en de kwaliteit 
van de nieuwe gemeente kan meer voor de inwoners betekenen dan nu. De doelen moeten nog 
bepaald worden. Snelheid versus kwaliteit: een herindeling op 1 januari 2018 zal moeilijk haalbaar 
zijn. Het is een streefdatum geworden. Er zijn ook nog veel onduidelijkheden over de voorkeur voor 
de provincie. Er is aanvullende informatie gekomen en belanghebbenden hun visie uitgesproken. Er 
liggen voor het CDA voldoende rationele feiten op tafel om een voorkeur te kunnen uitspreken. 
De Commissie Schutte heeft in 2013 en 2014 iedereen in de gelegenheid gesteld om reacties te 
geven. Er zijn bijeenkomsten geweest met maatschappelijke partners en ondernemers. Het rapport 
van Schutte heeft iedereen kunnen lezen. In de pers is er ook veel over geschreven. Alle meningen 
zijn meegenomen in het Berenschot onderzoek en iedereen kon ook hier op reageren. Er is veel 
inspraak mogelijk geweest. De afgelopen maanden zijn de inwoners opnieuw geraadpleegd naar 
aanleiding van het haalbaarheidsonderzoek. Het is de taak van de raad een en ander goed te volgen 
en het algemeen belang te laten meewegen. Er moet een verantwoorde keuze gemaakt worden 
gericht op de toekomst. Herindeling en provinciekeuze zijn geen doel op zich maar een middel om de 
doelen voor de gemeente het best te realiseren. 
De CDA-fractie zal instemmen met het voorstel van het college om door herindeling met Leerdam en 
Vianen een nieuwe gemeente te vormen. De CDA-fractie spreekt ook de voorkeur uit voor de 
provincie Utrecht op basis van een van de belangrijkste criteria van het CDA: economie, 
werkgelegenheid in de noord-zuid-as. Veel inwoners zijn georiënteerd op Utrecht. 
Er komt een businesscase; aandachtspunten hierbij zijn een goede bereikbaarheid van bestuurders 
en raadsleden, een optimale kwaliteit en professionaliteit van de ambtelijke organisatie, 
maatschappelijke effecten bij het realiseren van kansen. De gevolgen op bestaande structuren in 
Zuid-Holland, de nadelen ervan beperken. De mogelijkheden van een samenwerking tussen de Regio 
U-10 en de AV verkennen. Er wordt al gepraat over samenwerking. Een goed beeld van de uitwerking



van verkeer en beleid. Veel onderzoek naar de effecten voor de agrarische sector. De CDA-fractie 
staat voor een ongehinderde duurzame ontwikkeling van de agrarische sector in brede zin. 
Het CDA ondersteunt de oproep van insprekers om geen afwijkend standpunt in te nemen ten 
opzichte van de beide andere gemeenten omdat dit risico's heeft en vertragend zal werken. 

De heer Geluk (SGP) heeft de volgende titel boven mijn bijdrage gezet: Want waar uw schat is, daar 
zal ook uw hart zijn. Een volledig Bijbelse tekst uit Mattheus 6 vers 21. En deze tekst schetst ook de 
SGP van Zederik. Vanavond staat de gemeenteraad van Zederik voor een belangrijke beslissing. Geen 
standaard raadsvergadering dus. Ook geen standaard bijdrage van de SGP deze keer. Vanavond 
spreekt de gemeenteraad enkele voorkeuren en enkele beslissingen uit die de toekomst voor onze 
gemeente gaan bepalen. Beslissingen die ons allen aan gaan en dus ook al de inwoners van onze 
gemeente. Om onze beslissingen goed te duiden is het verstandig ook eens terug te kijken hoe het 
proces tot nu toe is gegaan. In 2008 reeds verschenen de eerste verkenningen in de Alblasserwaard. 
In december 2008 kreeg de toenmalige raad het bestuurskrachtonderzoek. In februari 2009 'Good 
Looking Zederik', later vanuit Molenwaard een uitnodiging om eens te kijken wat we samen zouden 
kunnen en n.a.v. die vraag is er een verkenning opgestart door Louter en Zijlstra en uiteindelijk 
rapport Schutte en rapport Berenschot en nu rapport Code Samen. 
Wat de SGP betreft is men in zoverre mee veranderd dat de SGP destijds na rapport Schutte 
ingestemd heeft met een onderzoek naar een herindeling van gemeente Zederik samen met 
Leerdam en Vianen, om de eenheid binnen de raad van Zederik. Die beslissing is destijds gekomen 
omdat Molenwaard geen gesprekspartner was vanwege het feit dat die net een fusie achter de rug 
hadden en op adem wilden komen. De SGP is altijd klip en klaar geweest dat hun hart in de Waard 
ligt en dat ligt ze nog. In de Alblasserwaard liggen de mooie plattelandsgemeenten met de hechte 
sociale structuur en vooral met een herkenbare identiteit en levensovertuiging in het prachtige 
groene hart. De SGP heeft destijds ingestemd met een onderzoek naar een herindeling. Dat 
onderzoek is gedaan en de conclusie was dat een herindeling voor Zederik het beste is om 
toekomstige opgaven aan te kunnen. De beoogde partners waren nog steeds Leerdam en Vianen. 
Dat besluit neemt de SGP niet terug, en is zelfs verankerd in het coalitieakkoord. Een feit was wel dat 
een van de partners in een andere provincie ligt, maar vanuit Vianen wilde men zeker wel het 
gesprek aangaan zonder daar iets over te zeggen. Na Schutte volgde Berenschot en die concludeerde 
min of meer hetzelfde. Dus enige consensus leek bereikt. 
Daarna is een onderzoek gestart door bureau Code Samen. Dit om te onderzoeken of het inderdaad 
haalbaar is met de drie beoogde partners. 
Rapport Code Samen is gedegen, geen misverstand daarover. Maar geeft wel het gevoel dat het 
rapport niet geheel objectief was geschreven. Het leek ergens naar toe geschreven te zijn. Utrecht 
komt als provincie erg sterk naar voren maar Zuid Holland niet minder. De 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. Waar de SGP op dit moment over struikelt, is de 
waarschijnlijkheid waarmee dit gezegd wordt. Geen enkele zekerheid dus. Misschien hadden Code 
Samen en de colleges hier beter geen uitspraak over kunnen doen. Het is een beetje een eigen leven 
gaan leiden als conclusie. De balans is vrijwel in evenwicht, wat ook is bevestigd door uitspraken van 
zowel Code Samen als burgemeester Houtman. Ook het college schrijft in het raadsvoorstel dat de 
gemeente in beide provincies tot voile wasdom kan komen. Dan moeten er dus andere factoren zijn 
die de balans voor een provincie doet doorslaan. Daarvoor neemt de SGP de inwoners wel heel 
serieus. Code Samen stelt op diezelfde pagina het volgende: Binnen de nieuw te vormen gemeente 
Vijfheerenlanden is de oriëntatie van burgers en ondernemers op dit moment meer richting Utrecht 
dan richting Zuid-Holland. Spreker heeft alle rapporten van de bewonersavonden gelezen en kan 
deze conclusie niet trekken. Op 21 oktober hoorden de raadsleden iets anders dan dit rapport stelt 
en de brief van OKZO die stelt dat het de ondernemers zelf niets uitmaakt. Daarbij genomen diverse 
mails en telefoontjes en gesprekken komt de SGP tot een andere uitkomst.



De SGP zal bij haar provinciekeuze niet voor de provincie Utrecht kiezen, maar haar voorkeur voor 
Zuid Holland uitspreken. Ons hart ligt in de Waard en dan kun je je lichaam niet ergens anders 
neerleggen lijkt ons. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Ligt onze schat dan in de 
Alblasserwaard? Niet in die zin zoals deze tekst is bedoeld, maar wel degelijk in de zin van onze 
gevoelens over de Alblasserwaard. Maar er is nog een schat. En zo is deze tekst wel bedoeld. Die 
schat gaat hoger dan al ons aardse gedoe rondom economie, geld en goed en noem maar op. Dat is 
een Hemelse Schat die werkelijke verrijking geeft en die alleszins aan te bevelen is boven alles. Dat 
wensen wij als SGP een ieder dan ook van harte toe. 

De heer Van Dijk (VKG) merkt op dat het onderwerp verstrekkende gevolgen heeft. Wat kan hier nog 
zinvol en constructief worden toegevoegd, dat is waar de inwoners het meest mee gebaat zijn. De 
meerwaarde van een herindeling. Ingewikkelde theorieën ontwikkelen waarom de gemeente wel of 
niet naar Utrecht zou moeten gaan doet de VKG niet. De VKG stelt simpel hoe het proces is ervaren. 
Vanaf de position paper, Commissie Schutte, aanzet Code Samen heeft de VKG gezegd voor intens 
samenwerken te zijn, eventueel herindelen, wat het beste is. Samenwerken was voor de VKG het 
doel maar het bleek een niet aansprekende term voor andere partijen. Fusie of herindeling was het 
motto. Toen het rapport van Code Samen uitkwam, was het geen verrassing. Herindeling moest het 
zijn. De VKG heeft naarstig gezocht naar de meerwaarde. Er is geen antwoord gekomen op de vraag 
waarom stevig samenwerken geen optie was. Herindelen, geen tegenspraak mogelijk. De VKG heeft 
de kiezers belooft tegen herindeling te stemmen. De VKG stemt tegen de voorgestelde herindeling 
want niet is onderbouwd waarom samenwerking niet kan en waarom herindeling de redding van 
Zederik moet zijn. De meerderheid van de raad zal voor herindeling stemmen. De VKG heeft dan wel 
de belofte gehouden. Vervolgens komt de provinciekeuze aan de orde. Code Samen zegt dat er een 
lichte voorkeur is voor Utrecht; Zuid-Holland is veel verder weg. Economische ontwikkeling is 
belangrijk. Velen, ook de Okzo, kiezen voor Utrecht. Maatschappelijke organisaties hebben 
bedenkingen. Er is sprake van een maatschappelijke samenhang met de Alblasserwaard en dus Zuid-
Holland. Van de A2, A27 en An heeft de gemeente veel plezier, maar die blijven wel liggen. Utrecht 
is dichterbij dan Den Haag, dat is flauwekul. Als Den Haag ons niet kent, hoe zou dat dan komen? 
Blijkbaar hebben we dan gefaald. Als Utrecht geadviseerd wordt moet de gemeente afscheid nemen 
van enkele gemeenschappelijke regelingen en dat kost geld. De gezamenlijke colleges van Vianen, 
Leerdam en Zederik hebben de raad flink gemasseerd om maar voor Utrecht te kiezen. Op de vraag 
wat dat kost was steeds het antwoord dat dit na de genomen besluiten uitonderhandeld moet 
worden. Spreker gelooft niet dat de kosten binnen de perken zullen blijven. De DG van Biza gaf aan 
dat het met onderhandelen bereikt moet worden, maar het zal geld kosten. Wat als het veel meer 
geld kost dan het tot op heden is voorgespiegeld, dan is het besluit al genomen en kan de gemeente 
niet meer terug. De inwoners van Vijfheerenlanden betalen dan het gelag. De beide provincies 
hebben ook een rapport laten maken, veel objectiever dan het rapport van Code Samen. Het geeft 
aan dat het weinig verschil maakt. Dat maakt de beslissing van de VKG makkelijk. De VKG is niet zo 
voor Utrecht. Hij verwijst naar de bijeenkomst met inwoners in De Linde. In eerdere bijeenkomsten 
was er nog geen sprake van een provinciekeuze. De inwoners zeggen nee tegen Utrecht. Het gaat 
niet op dat men zegt dat de nee-stemmers harder roepen dan de ja-stemmers. De raad wordt al lang 
voorgehouden dat er unaniem beslist moet worden omdat dit kracht zou uitstralen. De kracht van de 
democratie is dat je voor en tegen mag zijn en dat je mag luisteren naar degene voor wiens belang je 
in de raad zit. De VKG heeft het gevoel dat als je te veel unaniem wil zijn, je dicht tegen een dictatuur 
aanzit. De VKG gaat voor Zuid-Holland. Over punt 7 van het besluit zegt de heer Van Dijk dat de VKG 
het op prijs stelt als de raad duidelijker in het vervolg proces betrokken wordt als tot op heden het 
geval was. Vorige week heeft de klankbordgroep zich opgeheven omdat er te weinig naar de raad toe 
kwam. Dan moet nu de raad er duidelijker bij betrokken worden en op meer momenten. 

De heer Matsinger (ChristenUnie ) zegt dat de ChristenUnie hanteert als perspectief: Goed bestuur, 
dicht bij de burger! De overheid is er ten dienste van de burger. Vanuit dat perspectief belicht de 
ChristenUnie het voorstel. Op 30 maart jongstleden heeft deze raad — bij meerderheid- besloten om



te willen fuseren met Leerdam en Vianen. Zoals u weet koos de ChristenUnie voor samenwerking 
met behoud van zelfstandigheid, omdat we dit beter vonden voor onze inwoners. Na de beslissing 
stemden we in met het haalbaarheidsonderzoek, maar met de uitdrukkelijke vraag: Toon ons de 
meerwaarde aan van een fusie. Het rapport geeft een aantal conclusies. Bestuurskracht staat los van 
schaalgrootte. De kwaliteit, positie en kracht van een gemeenschappelijke organisatie wordt in 
eerste instantie bepaald door de mensen die de organisatie een gezicht geven. Een gemeente van 
55.000 inwoners wordt ook geconfronteerd met taken en ontwikkelingen die de gemeente nooit 
alleen kan uitvoeren. Maatschappelijk draagvlak is lastig aan te tonen. Volgens Berenschot is de 
meerderheid van de inwoners niet voor een fusie. In de verkiezingsprogramma's van CDA, SGP VKG 
en de ChristenUnie staat ook geen fusie maar samenwerking. Die vier partijen hebben de meeste 
stemmen gekregen. De ChristenUnie kan haar standpunt verantwoorden naar de kiezer. 
Gemeenschappelijke regelingen blijven nodig. Zederik is op dit moment bestuurskrachtig. Een aantal 
zaken kan de gemeente niet zelfstandig uitvoeren maar een gemeente van 55.000 kan dat ook niet. 
Schaalgrootte lost niet het vraagstuk rondom de verbonden partijen op. Er zal een grotere afstand 
ontstaan tussen burgers en gemeentebestuur. Een dorpsraad is niet de beste vorm. De conclusies uit 
het rapport konden de ChristenUnie niet tot andere gedachten brengen. Het ambtelijk apparaat zal 
wel sterker warden, maar dat kan ook door ambtelijke samenwerking. Spreker verwijst naar een 
artikel in Binnenlands Bestuur over dit onderwerp. Samenwerking geeft meer mogelijkheden om 
scholen, verenigingen, dorpshuizen, bibliotheken in stand te houden. Het gaat uiteindelijk om de 
leefbaarheid van de kernen en dat is niet gediend met een fusie. In de toekomstvisie van de 
gemeente is beschreven dat de leefbaarheid van de kernen een speerpunt is. Warden de burgers 
beter van een fusie? Het voortbestaan van de kleinere scholen komt in gevaar. Ook zal Zederik niet 
meer zelf kunnen beslissen over een dorpshuis of een bibliotheek. ChristenUnie is nog steeds van 
mening dat samenwerking met behoud van zelfstandigheid een betere oplossing zal zijn. 
ChristenUnie moet de vraag of we voor een fusie zijn met nee beantwoorden. Het is vreemd dat die 
vraag wordt voorgelegd na het raadsbesluit van 30 maart 2015. Toen heeft de meerderheid al 
besloten tot een fusie. Er zijn geen verhinderingen voor een fusie maar het college vraagt of de 
fracties voor een fusie zijn. 
De provinciekeuze; beslissingen worden meestal met het hart genomen en het verstand zoekt er de 
argumenten bij. Er lijkt sprake te zijn van een bepaalde verliefdheid op Utrecht. Er wordt de laatste 
tijd veel over gesproken. Er is een zekere betrokkenheid bij de stad Utrecht maar het provinciegevoel 
is er niet. De inwoners gaan ook naar Gorinchem, Breda, Den Bosch, Rotterdam. Wat zijn de zakelijke 
argumenten voor deze stap; meer invloed op het provinciaal beleid en meer economische 
vooruitgang. Is het niet zo dat provinciaal beleid van invloed is op het gemeentelijke beleid? Lobbyen 
kan maar dat is niet afhankelijk van schaalgrootte. Het onttrekt zich ook aan het democratisch 
proces. Economische vooruitgang is ook niet gebonden aan een provincie. Gemeente- en 
provinciegrenzen worden steeds minder relevant. Ondernemers zoeken hun eigen weg. Er is nu ook 
voldoende werkgelegenheid. Een fusie is hiervoor niet nodig. De economische regio's organiseren 
zich steeds meer als netwerk en gaan wisselende coalities aan. Ook Zuid-Holland bevordert 
innovatie. De belangen van de agrarische sector zijn beter gewaarborgd in Zuid-Holland dan in 
Utrecht. De toepassing van regelgeving verschilt per provincie. De boeren zijn de dragers van het 
landschap. Het toerisme; Zuid-Holland heeft hiervoor ondersteuning geboden. Er is geen duidelijk 
voordeel bij Utrecht. Voor de woningbouw is het beleid van Utrecht geen uitbreiding in de kleine 
kernen. Lexmond, Meerkerk en Ameide zijn in de ogen van de provincie kleine kernen waar de 
contouren gelden. Het kleine kernenbeleid van Utrecht richt zich vooral op bereikbaarheid, internet, 
economie. Bij de keuze voor Utrecht verlaat Zederik de Veiligheidsregio en dat heeft gevolgen voor 
de regio. In dit kader noemt de heer Matsinger de strijd tegen het water. Het voortbestaan van de 
Veiligheidsregio komt in gevaar en samenwerking binnen de Veiligheidsregio Utrecht maakt het niet 
eenvoudiger. Ook moet de gemeente de Omgevingsdienst verlaten en de Dienst Gezondheid en 
Jeugd. De ChristenUnie heeft zich altijd sterk gemaakt voor een krachtig sociaal domein en maatwerk 
voor de inwoners. Uittreding brengt kosten met zich mee. De belangen van Zederik en Leerdam zijn 
beter gediend in de regio AV en de belangen van Vianen in de regio Lekstroom.



De inwoners ervaren ook geen band met Utrecht, zo werd duidelijk in De Linde en in gesprekken op 
straat. Er is ook nog zoiets als solidariteit. Het is voor de ChristenUnie duidelijk dat in Zuid-Holland 
blijven de voorkeur geniet. Sociaal, historisch en cultureel gezien is de regio AV een eenheid. Wees 
waakzaam en vertrouw op God. De keuze van de ChristenUnie wordt bepaald door een leefbare 
samenleving waar inwoners zich thuis voelen en waar het goed wonen en werken is. De nieuwe 
gemeente Vijfheerenlanden zou economische groei als hoge prioriteit hebben. Dat strookt niet met 
de visie van de ChristenUnie en met Visie 2030. De inwoners moeten zich thuis voelen en de kernen 
moeten leefbaar zijn. De ChristenUnie kiest niet voor fusie maar zou willen samenwerken met 
behoud van zelfstandigheid. Dan hoeft er ook geen provinciekeuze gemaakt te worden maar als dat 
toch moet dan kiest de ChristenUnie voor Zuid-Holland. 

Mevrouw Van der Leun (VVD) verwijst naar de Commissie Schutte; de regio nam zelf de regie op de 
bestuurlijke toekomst. De gemeenten in de AV zijn te klein om de taken goed te kunnen uitvoeren. 
Zij citeert het rapport Schutte waar het gaat om het advies in de richting van een gemeente 
Vijfheerenlanden. In september 2014 is in Leerdam en Zederik en in januari 2015 in Vianen besloten 
om onderzoek te doen naar de bestuurlijke fusie. De resultaten zijn gepresenteerd in de Berenschot 
onderzoeken. De conclusie was dat de nieuwe gemeente 55.000 inwoners zal tellen en dat de 
gemeenten veel samenhang vertonen. Landschappelijk, historisch, cultureel en sociaal passen de 
gemeenten goed bij elkaar. Ook in de beleving van de gemeenschap zou dit onderschreven worden 
aldus Berenschot. In maart 2015 is besloten eventuele beperkingen van de fusie te onderzoeken. Van 
de 51 raadsleden stemden er 50 voor en 1 tegen dit onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat een fusie 
zal leiden tot een duurzame gemeente in het groene hart. De belangen van de nieuwe gemeente 
zouden het best gebaat zijn bij de provincie Utrecht. Telkens is onderzocht op welke manier de 
toekomst van de inwoners en ondernemers het best is gewaarborgd. De namen en kenmerken van 
de kernen veranderen niet. Deze kunnen zelfs versterkt worden. De Vijfheerenlanden wordt in de 
geschiedenis beschreven als een Hollands-Utrechts veengebied. Zederik bevindt zich duidelijk in een 
grensgebied. Vanuit die positie heeft de gemeente altijd te maken met het beleid van meerdere 
provincies. De VVD vindt het heel belangrijk dat de samenwerking met beide provincies en ook 
Gelderland goed moet zijn. De fracties hebben er bij de drie provincies op aangedrongen om nog 
beter samen te werken. De voorkeur voor de provincie is onderzocht op vier onderdelen: vitale 
kernen, economische potentie, toerisme en recreatie en invloedrijke gemeente. De voorkeur uit het 
rapport Code Samen voor Utrecht onderschrijft de VVD. Aan elke keuze zitten voor- en nadelen. De 
VVD erkent de gevoelens en emoties bij deze keuze. Een groot deel van de agrariërs heeft een betere 
binding met Zuid-Holland. Toch is het coalitieakkoord van Utrecht concreter op dit gebied. Utrecht 
wil dat de landbouw voedsel kan produceren, het landschap open en groen kan houden en bijdragen 
aan milieudoelen en kan inspelen op de vraag naar rust, ruimte en beleving. Behoud van een 
economische en rendabele bedrijfsvoering, schaalvergroting afgestemd op de kwaliteit van het 
landschap, versterken van de duurzaamheid en een aantrekkelijke leefomgeving en het versterken 
van de relatie tussen platteland en stad. De VVD Vijfheerenlanden voelt zich verantwoordelijk om 
een traject te starten waarin de belangen van de inwoners en ondernemers goed worden 
vertegenwoordigd. Zij roept inwoners en ondernemers op om hierin mee te denken. De VVD staat 
hiervoor klaar en wat de VVD betreft gaat de gemeente een toekomst tegemoet met onbegrensde 
mogelijkheden. 

De heer Kramer (PvdA) merkt op dat de gemeente Zederik 29 mooie jaren bestaat en dat de 
inwoners tevreden zijn over hun eigen dorp. De gemeente Zederik is het bestuurlijke. Zes jaar 
geleden kwam het bestuur er achter dat ze het niet alleen kan met 13.500 inwoners. Per 1 januari 
2011 ging Gil functioneren, samenwerking op uitvoerende taken met Giessenlanden en Leerdam 
samen. Het was een tussenfase. Begin vorig jaar kwam de Commissie Schutte met een 
eindrapportage en toen kwam Zederik, Vianen en Leerdam aan de orde. Over de gemeente 
Vijfheerenlanden zegt Schutte dat er geografisch sprake is van een aaneengesloten gebied, ook in 
economisch opzicht vullen de gemeenten elkaar goed aan. Vianen, Leerdam en Zederik gingen aan



de slag en Berenschot concludeerde dat een bestuurlijke fusie qua bestuurskracht het meeste 
oplevert. Code Samen voerde een haalbaarheidsonderzoek uit. De uitgangspunten zijn zeer 
vergelijkbaar, het in stand houden van vitale kernen, aantrekkelijk woonklimaat, sociale cohesie, 
werkgelegenheid en toename bedrijvigheid. Op het gebied van financiën zijn de drie gemeenten op 
orde en niet kwetsbaar. Voor wat betreft de provinciekeuze wordt aangetoond dat de 
relatiepatronen sterker naar Utrecht gaan dan naar Zuid-Holland. Utrecht is aantrekkelijk vanwege 
de economische potentie. Kernenbeleid is speerpunt voor de provincie Utrecht. Wat betreft de 
verbonden partijen zullen de uittredingskosten in Zuid-Holland hoger zijn dan bij uittreden uit 
Utrecht. Vijfheerenlanden zal een tegemoetkoming van ongeveer 11,5 miljoen euro uit het 
gemeentefonds ontvangen. Onderling overleg en onderhandeling zal duidelijk maken waar we 
uitkomen. Alles overziend komt de PvdA tot de conclusie dat Zederik moet fuseren met Vianen en 
Leerdam zodat een zo hoog mogelijke kwaliteit in dienstverlening en effectiviteit in het functioneren 
van de nieuwe gemeente gegarandeerd worden. Voor wat betreft de provinciekeuze kiest de PvdA 
voor Utrecht omdat deze provincie het meeste perspectief biedt als het gaat om kleine kernen, 
werkgelegenheid, economie, verkeer en vervoer en bereikbaarheid. Deze keuze heeft consequenties 
wat de gemeente zal uit de gemeenschappelijke regelingen moeten treden. Voor de RSD en 
Avelingengroep en Waardlanden is er geen verplichting tot uittreden; de PvdA wil onderzocht zien 
welke mogelijkheden er zijn om niet uit te treden. De P ydA stemt in met besluit it/rn 4, is tegen 
besluit 5, voor besluit 6 en 7. Bij 7.e. is de vraag wat precies bedoeld wordt met profiel van de 
nieuwe gemeente in relatie tot samenwerkingsverbanden die het best passen op het profiel van de 
nieuwe gemeente. De PvdA wil een onderzoek naar de mogelijkheden en voordelen van toetreden 
tot de gemeenschappelijke regelingen Avelingen, RSD en Waardlanden. Daarvoor heeft de PvdA een 
motie voorbereid. Is het noodzakelijk om met deze motie te komen of zegt dit besluitpunt dat die 
mogelijkheden er zijn? 

De voorzitter constateert dat er geen vragen zijn gesteld aan het college, anders dan de vraag over 
de motie van de PvdA. Als reactie op deze vraag stelt de voorzitter dat het inderdaad de intentie is 
om te onderzoeken of de mogelijkheden er zijn om de samenwerking met Avelingengroep en RSD 
voort te zetten als de keus op Utrecht valt. Dat geldt ook voor Waardlanden en het zou ook voor 
andere mogelijkheden kunnen zijn. In het Groot Ammersoverleg is naar voren gekomen dat de 
verbindingen in de toekomst aan de orde moeten komen. Ook daarin zal verbinding tussen Utrecht 
en Zuid-Holland gezocht worden. Voor wat betreft de wettelijk bepaalde gemeenschappelijke 
regelingen zijn de provinciekeuzes bepalend. De motie op zich is sympathiek en geeft precies de 
intentie van het besluit aan. Als zodanig kan de motie als overbodig beschouwd worden. 

De voorzitter schorst de vergadering. 

De voorzitter heropent de vergadering en stelt de tweede termijn aan de orde. 

De heer Van Dijk (VKG) verwijst naar de motie van D66 Vianen over punt 7 en zegt dat hij dit graag in 
het debat wil betrekken. 

De voorzitter zegt dat dit mogelijk is. 

De heer Van Middelkoop (CDA) reageert op de inbreng van de andere fracties. Hij daagt de VKG en 
SGP uit om te bewijzen op basis waarvan zij kunnen suggereren dat er een dubbele agenda zou zijn 
bij Code Samen, dat er vooringenomenheid bestaat bij de stuurgroep en dat men alles in een 
bepaalde richting redeneert. Hij vindt dat eigenlijk niet kunnen. Mensen hebben naar eer en geweten 
een onderzoek gedaan, objectief alle feiten gewogen en een eerlijk advies gegeven. Suggereren dat 
het ergens naartoe is geschreven vindt hij niet terecht. Het zijn grote uitspraken zonder bewijs. Laat 
eens zien hoe dat hard gemaakt kan worden. Doe ook eens iets met wat de insprekers hebben 
meegegeven. Aan de VKG vraagt hij of samenwerken of herindelen het doel op zich is of het een



middel tot. Hij hoort dat samenwerken het doel zou zijn maar dat is een manier om andere doelen te 
realiseren, vooral vitaliteit en leefbaarheid van de dorpen. Ten aanzien van de ChristenUnie heeft hij 
respect voor de vasthoudendheid qua standpunt. Het valt wel op dat in Leerdam en Vianen de 
ChristenUnie er iets anders tegenaan kijkt. Het is jammer dat de ChristenUnie Zederik zich een beetje 
buiten de context Vijfheerenlanden plaatst. Hij heeft de ChristenUnie altijd als een constructieve 
partij ervaren. De heer Matsinger sloot af met welzijn gaat boven welvaart. Spreker vertaalt dit als 
liever arm en gelukkig dan welvarend en succesvol. Hij vraagt hem hoe de jeugd daar tegenaan kijkt. 
De heer Matsinger haalt af en toe ook wat teksten uit hun verband. Van de PydA begrijpt hij dat de 
motie het niet gaat halen. 
In zijn algemeenheid zegt hij dat de CDA blij is dat er over twee besluiten een ruime meerderheid zal 
bestaan, de herindeling en de streefdatum 1 januari 2018. Hij vraagt het college dit voortvarend op 
te pakken en de ondernemers hierbij te betrekken. Hij is blij dat in Groot Ammers de eerste stappen 
al zijn gezet. In de afgelopen weken is een stevige lobby toegepast; er is politieke druk uitgeoefend, 
zeker op de coalitiepartner SGP. Het CDA ziet ook het belang van een meerderheid voor het college 
voorstel, zeker ten aanzien van de provinciekeuze. Aangezien de raad van Zederik waarschijnlijk met 
een krappe meerderheid de voorkeur zal uitspreken voor Zuid-Holland tenzij er fracties nog omgaan, 
betekent dit dat Zederik een andere voorkeur zal uitspreken dan de andere twee partners helaas. Dat 
vindt spreker jammer en niet goed voor de positie van de gemeente in het vervolgproces. Als 
uitgegaan wordt van het totaal dan is er een grote meerderheid voor Utrecht. Vanuit dat gegeven 
vraagt hij de fracties die een voorkeur hebben voor Zuid-Holland om uit te spreken dat onze 
burgemeester en wethouders de ruimte en vrijheid hebben om samen met de twee partners verder 
te werken in de richting die het totaal aangeeft. Hij vraagt ook loyaliteit voor het uiteindelijke besluit 
dat door de Tweede Kamer zal worden genomen. Zou het uiteindelijk Zuid-Holland worden dan vindt 
hij dat ook acceptabel maar de voorkeur van het CDA gaat uit naar Utrecht. 

De heer Geluk (SGP) begrijpt het CDA en de vragen die gesteld worden. Waarom kreeg hij het gevoel 
dat het rapport niet geheel objectief was geschreven; het leek ergens naartoe geschreven te zijn en 
de conclusie versterkt dat gevoel. Want gesteld is dat de nieuwe gemeente in beide provincies tot 
voile wasdom kan komen. Het rapport Code Samen geeft aan dat het zowel in Utrecht als in Zuid-
Holland kan functioneren. Dan moeten er dus andere factoren zijn om een lichte voorkeur voor 
Utrecht uit te spreken. De SGP heeft goed naar de inwoners geluisterd en er zijn wat vragen naar de 
provincie Utrecht gestuurd. Vorige week heeft de heer Geluk aan de voorzitter gevraagd of Zuid-
Holland die vragen ook heeft gekregen. Het antwoord was dat Zuid-Holland er kennis van heeft 
kunnen nemen. Navraag leverde op dat Zuid-Holland die vragen niet is gesteld. Dat versterkte zijn 
gevoel. Inmiddels weet hij wel de antwoorden van Zuid-Holland. Desgevraagd zegt hij dat hij voor- en 
tegenstanders van Zuid-Holland onder de inwoners heeft bevraagd en uitgedaagd om hun 
argumenten te verduidelijken. Ook voor Utrecht hadden voor- en tegenstanders argumenten. Voor 
hem was de balans in evenwicht. In het rapport wordt erg gefocust op de economie. Zuid-Holland is 
ook helder waar het gaat om kleine kernen. Economische potentie is prima maar de gemeente kan 
ook gewoon meedoen vanuit Zuid-Holland. Utrecht staat op grond van bepaalde punten op nummer 
1; er wordt veel werkgelegenheid vanuit Utrecht verwacht maar Zuid-Holland heeft hem aangegeven 
dat de gemeente met een grote transportsector veel werkgelegenheid zal krijgen vanuit de haven 
van Rotterdam. 

De heer Van Middelkoop (CDA) verwijst naar de inbreng van de heer Van Bemmel over hoe de 
ondernemers in de gemeente er over denken. Hij verbaast zich over de SGP die zo veel heeft 
aangegeven veel op te hebben met de ondernemers. 

De heer Geluk (SGP) zegt dat hij veel op werkbezoek is geweest. In de brief van Okzo staat dat de 
besturen van de vereniging zich kunnen vinden; de besturen realiseren zich dat het voor veel 
ondernemers zelf niet uitmaakt in welke provincie de nieuwe gemeente gelegen is. Daar haalt hij zijn 
conclusie uit.



De heer Geluk vervolgt zijn betoog in tweede termijn. Hij heeft aan het CDA ook wat vragen. Heeft 
het CDA ook uitgezocht hoe wat betreft de economie in Zuid-Holland aansluiting gevonden kan 
worden. Gesproken is over U-10; daarbij wordt wel gesproken over cofinanciering. Leefbaarheid van 
de kernen is ook op basis van cofinanciering. Na Schutte hebben alle inwoners gelegenheid gehad om 
te reageren maar toen was de provinciekeuze nog niet aan de orde. Over het agrarisch beleid heeft 
hij zaken van Zuid-Holland gehoord; Zuid-Holland heeft het beleid rond de Pas ontwikkeld en dat is 
door Utrecht overgenomen. Zuid-Holland is ook soepeler in de beoordeling en dat is gunstiger voor 
de agrariërs. 

De heer Kramer (PvdA) zegt dat het een landelijke regel is. Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht 
pleiten samen dat de extensieve melkveebedrijven bij extra mestregels worden ontzien. Daarin 
strekken zij gezamenlijk op. 

De heer Geluk (SGP) bevestigt dit; als het gelijk is, waarom dan kiezen voor Utrecht. Er is overigens 
meer dan alleen economie, landbouw en dat soort taken. Andere zaken spelen voor de SGP ook mee. 
In de richting van de ChristenUnie citeert hij uit het verkiezingsprogramma. De voorkeur van de SGP 
is binnenwaards gericht. 

De heer Matsinger (ChristenUnie) merkt op dat de kiezer niet gedacht zal hebben dat de SGP tegen 
fusie is. 

De heer Geluk (SGP) zegt dat hij dat ook nooit heeft beweerd. Hij heeft dat in het midden gehouden. 
Mocht het aan de orde komen dan was de voorkeur binnenwaards gericht. Hij licht dit nader toe. 
De VVD haalde de Commissie Schutte aan en verwijst naar de opdracht aan die Commissie. De 
Commissie zag de AV als een samenhangend gebied en adviseerde in ZHZ-verband tot een 
herorientatie te komen. 

Mevrouw Van der Leun (VVD) zegt dat de conclusie van Schutte de Vijfheerenlanden was. 

De heer Van Middelkoop (CDA) vraagt naar de steun vanuit het totaal bezien voor mogelijk 
doorwerken richting Utrecht. 

De heer Geluk (SGP) zegt dat zijn fractie constructief zal blijven en zal blijven samenwerken, maar de 
fractie heeft niet voor niets een provinciekeuze uitgesproken in het belang van Zederik. Als Utrecht in 
het belang van Zederik is zal hij zeker constructief meedenken. 

De heer Van Dijk (VKG) reageert op de vragen van het CDA. Het rapport van Code Samen gaf het 
gevoel dat er ergens naartoe geschreven is. Dat is zijn recht. 

De heer Van Middelkoop (CDA) merkt op dat het goed zou zijn als de leden van de stuurgroep hierop 
zouden reageren. 

De heer Van Dijk (VKG) meent dat deze discussie tussen de raadsleden bedoeld is. Hij heeft zijn 
gevoelen geuit. Samenwerken heeft het doel om tot een beter resultaat te komen. Er zijn vragen 
gesteld aan de oppositiepartijen; spreker gaat hier niet in mee. Hij wil geen claim leggen op de 
toekomst. Hij denkt dat de vraag gesteld is op het niet kennen van de VKG. De VKG is niet overal 
tegen maar wil constructief meedenken. 

De heer Van Middelkoop (CDA) stelt vast dat de VKG tegen herindeling en tegen Utrecht stemt. Hij 
noemt het belang van unanimiteit in de raad. Het is belangrijk in grote meerderheid besluiten te 
nemen. Het totaal moet voor ogen gehouden worden.



De heer Van Dijk (VKG) zegt dat de VKG keuzes respecteert en naar de toekomst zal meewerken. In 
de richting van de VVD merkt hij op dat het leek over vanavond de VVD Vijfheerenlanden aan tafel 
zit. 

Mevrouw Van der Leun (VVD) zegt dat er zeker een VVD Vijfheerenlanden in oprichting is. Zij treden 
gezamenlijk op en dit was ook een bijdrage van de VVD Vijfheerenlanden. 

De heer Van Dijk (VKG) zegt het jammer te vinden dat de VVD Zederik niet met een eigen bijdrage 
kon komen. Met betrekking tot de motie van D66 Vianen zegt hij dat daarin het college wordt 
opgedragen een proceduremodel voor te stellen om de invloed en betrokkenheid van de raad in de 
periode tot de herindeling zo optimaal mogelijk te laten zijn. De VKG zal tegen de herindeling 
stemmen en na het besluit moet men verder. Hij vindt het van groot belang dat de raad meer 
betrokken wordt bij het komende proces dan tot op heden het geval was. Hij verwijst naar de 
klankbordgroep en de laatste vergadering. De leden van de klankbordgroep vonden het zonde van 
hun tijd omdat zij oude stukken aangeleverd kregen. Hij bepleit een betere betrokkenheid van de 
raden bij het proces. 

De heer Matsinger (ChristenUnie) meent dat de standpunten goed kenbaar zijn gemaakt. Hij heeft 
het standpunt van de ChristenUnie ook duidelijk verwoord. Er is een vraag gesteld over de jeugd. 
Twee partijen in de raad hebben zeer jeugdige raadsleden; deze partijen hebben zich uitgesproken 
over de keuze. Gaat de heer Van Middelkoop ervanuit dat zij helemaal geen inbreng hebben gehad? 
Met één punt heeft hij veel moeite gehad, de vraagstelling van de besluitvorming, want in maart is al 
een besluit genomen. Toen heeft hij nee gezegd dus hij doet dat nu weer. De heer Matsinger licht 
voorts toe dat de jonge raadsleden ook een duidelijke achterban hebben. 
Aangegeven is dat spreker teksten uit zijn verband zou hebben gerukt. Hij heeft een aantal citaten 
genomen die niet strijdig zijn met de rest van de teksten. Hij verwijst naar de conclusie in het rapport 
en de tekst "een lichte voorkeur". Gevraagd is hoe nu verder. Het is goed dat de stemming in 
onderdelen is ingedeeld. Als besloten is voor de fusie dan stelt de ChristenUnie zich achter het 
besluit. De regie is vervolgens bij de Provincie. Verder zal men zich positief inzetten in het vervolg 
proces. Het welzijn van de inwoners staat voorop. Wat betreft de unanimiteit zegt hij dat de 
gemeente ook bestuurskrachtig moet zijn en dus de eigen mening onder woorden moet kunnen 
brengen. Aileen maar ja knikken is niet bestuurskrachtig. Na de beslissing zal er loyaliteit zijn. 

De heer Van Middelkoop (CDA) merkt op dat de unanimiteit over de besluitvorming gaat en niet 
over de meningsvorming. leder mag een eigen mening hebben. Als de ChristenUnie vaststelt dat 
overgegaan wordt tot herindeling, is de ChristenUnie dan bereid het volgende besluit te bekijken? 

De heer Matsinger (ChristenUnie) zegt dat hij dat al heeft gezegd; hij krijgt alleen een probleem bij 
besluit 4. 

De heer Van Dijk (VKG) reageert nog op een vraag van de heer Van Middelkoop. Als de meerderheid 
een voorkeur uitspreekt voor Utrecht, dan zal dat uitgewerkt worden. Als er goede voorstellen 
komen in het vervolg proces dan zal hij daarin meegaan. 

Mevrouw Van der Leun (VVD) concludeert dat er een ruime meerderheid is voor de fusie van de 
gemeente Vijfheerenlanden, een wijs besluit. Het debat gaat voornamelijk over de provinciekeuze. Zij 
benadrukt dat de VVD heeft aangedrongen op een blijvende samenwerking tussen provincies omdat 
Vijfheerenlanden een grensgemeente blijft. Gestreefd is naar een brede steun voor het voorstel van 
het college maar zij respecteert wel de mening van andere partijen. Zij betreurt het wel dat er grote 
woorden zijn gebruikt in het debat. Er is een zorgvuldig proces doorlopen en zij betreurt het dat er 
getwijfeld wordt aan de objectiviteit van onderzoekers en bestuurders. Zij is blij dat inwoners hebben 
ingesproken; de Okzo was ook duidelijk. Zij vraagt de raad het college steun te geven om samen met



de andere colleges te handelen vanuit de democratische stemverhouding in de drie raden. Het is nu 
72,5% voor Utrecht. Zij hoort veel voorbarige conclusies met betrekking tot de gemeenschappelijke 
regelingen. De VVD ziet mogelijkheden voor innovatieve en grens ontkennende samenwerking. 
Desgevraagd licht zij toe dat de drie colleges na de besluitvorming een opdracht gaan geven aan 
twee provincies. In dit kader vraagt zij de hele raad om een constructieve samenwerking. 
De VVD heeft vertrouwen in de toekomst. 

De heer Van Dijk (VKG) merkt op dat in een gesprek met het ministerie duidelijk is geworden dat het 
uittreden uit gemeenschappelijke regelingen geld zal kosten. Het gaat over miljoenen. Je kunt je 
afvragen of het een reële inschatting is of een schot voor de boeg om Zederik bij Zuid-Holland te 
houden. Als het in de onderhandelingen de helft van de bedragen wordt, gaat het nog over 
miljoenen. Dat lijkt een redelijke reële conclusie. Als die niet tegengesproken wordt door Code 
Samen of een stuurgroep, dan staat dat voor de VKG. 

Mevrouw Van der Leun (VVD) zegt dat de heer Van Dijk nu wat minder stellig is dan in eerste termijn. 
De conclusies over de hoeveelheid gemeenschappelijke regelingen; op basis van gesprekken die zij 
heeft gevoerd ziet zij mogelijkheden voor innovatieve en grensontkennende samenwerking. De 
Veiligheidsregio kan gevraagd worden te onderzoeken wat er mogelijk is om het niet zoveel geld te 
laten kosten. 

De heer Van Middelkoop (CDA) verwijst naar de opmerkingen dat de rapporten van de provincies 
objectiever zijn dan die van Code Samen van de heer Van Dijk. Het is beter even nadere onderzoeken 
af te wachten en vertrouwen te hebben in de Arhi-procedure. 

De heer Van Dijk (VKG) merkt op dat hij niet heeft gerefereerd aan het rapport dan in de la is 
verdwenen. Hij heeft gedoeld op het rapport van Twijnstra en Gudde. In zijn eerste termijn heeft hij 
zich afgevraagd wat te doen als het meer geld gaat kosten om uit te treden. 

De heer De With (VVD) heeft een advies voor de fracties die o.a. vanwege de dreigende kosten van 
uittreding pleiten voor Zuid-Holland. Als in een onderhandeling de tegenpartij in de gaten heeft dat 
er licht zit, dan gaat die tot het gaatje. Zederik gaat vanavond expliciet laten zien dat de gemeente 
verdeeld is, dat er licht zit. Bij een stemverhouding van ruim 70% van de nieuwe gemeente die gaat 
voor Utrecht zal de provincie Zuid-Holland en de gemeenschappelijke regelingen alle pijlen richten 
op de gemeente Zederik om de twijfel groter te maken. 

De heer Kramer (PvdA) constateert dat 2/3 van de raad voor fusie is. Een 2/3 meerderheid is ook 
nodig voor een wijziging van de Grondwet. Het is dus een overweldigende meerderheid. De VKG zal 
het waarschijnlijk de dictatuur van de meerderheid noemen. Met betrekking tot de provinciekeuze 
wordt het ingewikkeld. Hij verwijst naar de woorden van de vorige spreker. Het college moet straks 
van de SGP wel weten voor de Arhi procedure waarmee zij richting Leerdam en Vianen moeten gaan. 
De SGP heeft dus een cruciale rol. De situatie is ook pikant dat de wethouder in het college voor 
Utrecht gaat en dat de fractie daar tegen is, terwijl het dualisme niet de tweede natuur is van de 
fractie. De vraag is of het koste wat kost nee zal zijn. 

De heer Geluk (SGP) merkt op dat vanavond een voorkeur wordt uitgesproken. De provincies gaan 
vervolgens onderhandelen en dan gaat het naar de Tweede en Eerste Kamer. De minister neemt 
uiteindelijk een besluit. Tot dat proces is de gemeente uit beeld. Tot dat moment is de SGP voor Zuid-
Holland. 

De heer Kramer (PvdA) verwijst naar de eerste termijn van de PvdA en de mogelijkheden om een 
onderzoek te doen naar de gemeenschappelijke regelingen. Onder 7.e. staat iets wat voor de PvdA 
niet helemaal duidelijk was, vandaar de motie maar gezien de reactie van de voorzitter is deze



wellicht overbodig. Maar als het college de motie als een steun in de rug ziet, dan kan die ingediend 
worden. 

Mevrouw Van der Leun (VVD) vraagt aan de heer Geluk wat er in de Arhi procedure zou moeten 
staan; geven wij de opdracht aan de provincies dat wij willen fuseren en zoekt u maar uit in welke 
provincie of zegt u dat erin moet komen te staan dat 72% van de raadsleden een voorkeur hebben 
gegeven aan Utrecht. 

De heer Geluk (SGP) merkt op dat er nog geen nieuwe gemeente Vijfheerenlanden is; vanavond is de 
raad nog bezig voor de belangen van de gemeente Zederik. Die belangen behartigt hij totdat de 
provincie bekend is. Hij heeft de voorkeur van de SGP uitgesproken. ledere zaak zal hij op zijn merites 
beoordelen, hij zal dan constructief zijn. Als het te ver gaat in de richting die hij niet heeft gekozen, 
dan zal hij een andere afweging maken. 

De voorzitter sluit de beraadslagingen af. Er is in twee termijnen gesproken over de fusie en het 
advies van de raad met betrekking tot de provinciekeuze. 
Hij stelt voor over het eerste besluit met algemene stemmen te stemmen, bij het tweede besluit stelt 
hij een hoofdelijke stemming voor, bij het derde besluit algemene stemmen, bij het vierde besluit 
hoofdelijk, het vijfde besluit hoofdelijk, het zesde besluit algemeen. Indien mogelijk met 
stemverklaringen het zevende besluit met algemene stemmen. 

6. Schorsing voor fractieberaad 

De voorzitter schorst de vergadering. 

De voorzitter heropent de vergadering. 

7. Besluitvorming over het raadsvoorstel 'Herindeling Vijfheerenlanden' 

De voorzitter stelt de besluitvorming aan de orde. Bij ieder besluit kunnen stemverklaringen afgelegd 
worden. 

Besluit 1: kennis te nemen van het door Code Samen opgestelde onderzoeksrapport "Richting 
Vijfheerenlanden" van 21 september 2015, alsmede van het standpunt van de gezamenlijke colleges 
zoals verwoord in het raadsvoorstel 

De heer Van Dijk (VKG) neemt hier kennis van met de aantekening dat de VKG vindt dat het rapport 
van Code Samen te weinig gericht is op de gevraagd meerwaarde zoals door de raad aangegeven. 

Voor stemmen de fracties van CDA, SGP, VKG, ChristenUnie, VVD, PvdA. 
Besluit 1 is met algemene stemmen aanvaard. 

Besluit 2: tot herindeling van de gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik tot een nieuw te vormen 
gemeente Vijfheerenlanden en het college opdracht te geven een verzoek in te dienen b ij de 
provincie(s) tot de start van de Arhi-procedure; 

De heer Baars (ChristenUnie) merkt op dat de ChristenUnie nog steeds van mening is dat 
samenwerking met behoud van zelfstandigheid een betere oplossing zou zijn om tegemoet te komen 
aan het behoud van identiteit van de dorpen en tot noodzaak tot ambtelijke samenwerking. 
Niettemin merkt hij op dat de vraag "zijn er belemmeringen" niet is gesteld. Hij heeft moeite met de 
verwoording van het besluit. Om die reden zal hij tegen het voorstel stemmen.



Voor stemmen de raadsleden Van Middelkoop, Van der Leun, Geluk, Kramer, De Jong, Van 
Nieuwenhuijzen, Weijgertze, De With, Den Besten, Vermaat. 
Tegen stemmen de raadsleden Van Dijk, Matsinger, Van Belle, Baars, Versluis. 
Besluit 2 is aangenomen met 10 stemmen voor en 5 stemmen tegen. 

Besluit 3: als streefdatum voor de herindeling te noemen 1 januari 2018 

De heer Geluk (SGP) vraagt zich af of dit realistisch is; de SGP wil graag aangeven te gaan voor 
zorgvuldigheid en kwaliteit en niet voor de snelheid. 

De heer Matsinger (ChristenUnie) zegt dat zijn fractie hier voor kan stemmen omdat besluit 2 is 
aangenomen. Zijn fractie gaat nu op een democratische manier verder. 

De heer Van Dijk (VKG) meldt dat omdat besluit 2 is aangenomen, hij hier voor kan stemmen. 

Voor stemmen de fracties van CDA, SGP, VKG, ChristenUnie, VVD, PvdA. 
Besluit 3 is met algemene stemmen aanvaard. 

Besluit 4: voorkeur uit te spreken voor de provincie Utrecht waarin de nieuw te vormen gemeente 
Vijfheerenlanden komt te liggen. 

Voor stemmen de raadsleden Van Middelkoop, Van der Leun, Kramer, De Jong, Van Nieuwenhuijzen, 
De With, Den Besten. 
Tegen stemmen de raadsleden Van Dijk, Geluk, Matsinger, Weijgertze, Van Belle, Baars, Vermaat, 
Versluis. 
Besluit 4 is verworpen met 7 stemmen voor en 8 stemmen tegen. 

Besluit 5: voorkeur uit te spreken voor de provincie Zuid-Holland woorin de nieuw te vormen 
gemeente Vijfheerenlanden komt te liggen 

Voor stemmen de raadsleden Van Dijk, Geluk, Matsinger, Weijgertze, Van Belle, Baars, Vermaat, 
Versluis. 
Tegen stemmen de raadsleden Van Middelkoop, Van der Leun, Kramer, De Jong, Van 
Nieuwenhuijzen, De With, Den Besten. 
Besluit 5 is aangenomen met 8 stemmen voor en 7 stemmen tegen. 

Besluit 6: het college opdracht te geven om samen met de colleges van Leerdam en Vianen 
Provinciale Staten van Utrecht en Zuid-Holland te verzoeken om in samenwerking met de gemeenten 
Leerdam, Vianen en Zederik een herindelingsprocedure te starten met als doel een herindeling von de 
gemeenten Leerdam, Vionen en Zederik tot de gemeente Vijfheerenlanden 

De heer Van Dijk (VKG) zegt dat zijn fractie voor zal stemmen met de aantekening dat de belangen 
van Zederik in samenhang met de keuze voor de provincie Zuid-Holland meegenomen worden. 

De heer Matsinger (ChristenUnie) zegt dat zijn fractie voor zal stemmen hoewel men er moeite mee 
heeft maar de democratische besluitvorming noopt de fractie hiertoe. 

Voor stemmen de fracties van CDA, SGP, VKG, ChristenUnie, VVD, PvdA. 
Besluit 6 is met algemene stemmen aangenomen. 

Besluit 7: het college opdracht te geven tot:

•



A. het in samensproak met de road opstellen van een toekomstvisie voor de nieuwe gemeente 
woarbij recht wordt gedaan aan de huidige en afzonderlijke toekomstvisies von de drie gemeenten 
zoals verwoord in het ropport van CodeSamen. 
B. het in samensprook met de road opstellen van een modern kernenbeleid, woarbij de vitoliteit van 
onze dorpen geborgd blijft en waarbij de zeggenschap van gemeenschoppen en van de 
gemeenteroad evenwichtig wordt vormgegeven. 
C. het in samensprook met de road opstellen von een businesscase woarbij aandocht gegeven wordt 
aan: 
o de finonciële aandachtspunten als genoemd in paragroof 4.12 van het rapport "Richting 
Vijfheerenlanden"; 
o het opstellen van een begroting op hoofdlijnen voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden waarbij 
de belangrijkste keuzes, parameters en koders voorof aan de drie gemeenteraden ter goedkeuring 
worden voorgelegd; 
o het uitwerken von een orgonisatie- en besturingsfilosofie en een dienstverleningsconcept voor de 
nieuw te vormen gemeentelijke organisotie die aansluiten op de maatschappelijke ontwikkelingen en 
garant staan voor een moderne, klantgerichte, innovatieve en ook open cultuur. Doorbij dient te 
worden aangegeven met betrekking tot welke nu nog uitbestede taken mogelijkerwijze een 
heroverweging gemaakt moet worden. 
D. het in samenwerking met het Rijk en de provincies storten van gesprekken over de ontvlechting uit 
de wettelijke aon provinciegrenzen gebonden gemeenschappelijke regelingen. E. het op inhoudelijke 
gronden motiveren van de samenwerkingsverbanden die het best passen op het profiel van de nieuwe 
gemeente. 
F. het in beeld brengen van de frictiekosten die doarbij ontstoon voor de eigen organisatie(s) en de 
samenwerkingsverbanden 

De heer Van Dijk (VKG) meldt dat zijn fractie voor A, B en C kan stemmen, maar niet voor D, E en F 
omdat dit pas kan als de provinciekeuze definitief is. 

Voor stemmen de fracties van CDA, SGP, VKG (deels), ChristenUnie, VVD, PvdA 
Besluit 7 is met algemene stemmen aanvaard met de aantekening dat de fractie van de VKG tegen de 
onderdelen D, E en F heeft gestemd. 

8.	Sluiting 

De voorzitter complimenteert de raadsleden met de behandeling van een van de moeilijkste 
processen en besluiten die zij in hun politieke carrière meemaken. Hij heeft veel respect en 
waardering voor de voorbereiding van het proces en de wijze waarop het debat in deze vergadering 
heeft plaatsgevonden. 
Hij schetst het vervolgproces en de Arhi procedure waarbij alle stakeholders in de gelegenheid zullen 
zijn om zienswijzen in te dienen. De voorzitter heeft veel vertrouwen in het vervolgproces. 
Er zal een dynamische nieuwe gemeente ontstaan; er is sprake van een overweldigende meerderheid 
voor het fusietraject. 

De voorzitter sluit de vergadering.

4 



bv 
Gemeente Vianen 

Notulen van de openbare raadsvergadering, gehouden op dinsdag 10 november 2015 in de raadzaal 
van het Stadhuis. Aanvang: 19.30 uur. 

Agenda: 
OPENING 

1A. VASTSTELLING AGENDA VOOR DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 10 NOVEMBER 2015 
1B. TIJDELIJKE VERVANGING VAN RAADSLID WEGENS ZIEKTE 
2. SPREEKRECHT PUBLIEK 
3. MEDEDELINGEN 
4. DEBAT OVER RAADSVOORSTEL "HERINDELING VIJFHEERENLANDEN" 
5. BESLUITVORMING OVER HET RAADSVOORSTEL "HERINDELING VIJFHEERENLANDEN" 
6. SLUITING 

Aanwezig zijn de leden: 
CDA	 de heerJ.R. Scheringa, de heer A. Schoonhoven en de heer H. Kroon 
D66	 mevrouw C. Hendriksen-van der Mijden, de heer W.LJ. Heestermans 

en de heer A.C.I. de Groot 
VVD	 de heer S.O. Nieuwenhuis en de heer H.D. Zevenhuizen 
Lokaal Alert	de heerJ.W. van der Velden en de heer W. van Barnevelcr1 
SGP	 de heer D.A. den Hertog en de heer A. de Leeuw 
PvdA	 de heerJ.H. van Montfoort en mevrouw I.J.M. Broekx 
ChristenUnie	mevrouw T. Kamstra-van Dam en de heer J.B. de Jong 
De Stem van Vianen mevrouw I. de Liefde 

• 1 De heer Van Barneveid heeft zich bij agendapunt lb blj de vergadering gevoegd. 

Aanwezig zijn de wethouders: 
de heer J.A.E. Landwehr, de heer F.N.A. Meurs, de heer M.F.M. Verweij en de heer L.A. Wijnmaalen 

Voorzitter:	de heer W.G. Groeneweg 
Griffier:	de heer C.J. Steehouwer 

Publieke tribune:	circa 65 personen 
Pers:	 5 personen 
Directieteam:	2 personen 
Spreekrecht publiek:	1 persoon 

OPENING 

De voorzitter heeft iedereen van harte welkom op deze bijzondere raadsvergadering. Een raadsver-
gadering d ie gelijktijdig start met de raadsvergaderingen van de gemeenten Leerdam en Zederik en 
waar de drie gemeenten zich beraden over het raadsvoorstel "Herindeling Vijfheerenlanden". De 
voorzitter constateert dat er veel belangstelling is en is verheugd te zien dat zo wordt meegeleefd 
met dit belangrijke besluit. 

Traditioneel start de voorzitter de vergadering met de volgende woorden: "Voorafgaand aan deze 
vergadering, waarin wij samenkomen om de belangen van onze gemeente en haar inwoners te die-
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nen, spreken wij de hoop uit dat onze arbeid vrucht zal dragen. Wij hopen kracht en inspiratie te 
putten uit onze geloofs- en levensovertuiging en met de juiste waardering voor elkaars mening." 

1A. VASTSTELLING AGENDA VOOR DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 10 NOVEMBER 

2015 

De agenda voor de openbare raadsvergadering van 10 november 2015 wordt ongewijzigd vastge-
steld. 

Mevrouw Hendriksen doet een ordevoorstel om bij de behandeling van agendapunt 3 de eerste ter-
mijn van de raadsfracties te laten plaatsvinden op volgorde van fractiegrootte en daarbij te starten 
met de kleinste fractie. 

Dit ordevoorstel wordt, met alleen een tegenstem van de Stem van Via nen, aanvaard. 

18. TIJDELIJKE VERVANGING VAN RAADSLID WEGENS ZIEKTE 

De voorzitter verzoekt de raad kennis te nemen van het besluit van 5 november 2015 om de heer 
Van Tilburg op zijn verzoek in verband met tijdelijke ziekte te laten vervangen in de raad. De heer 
Van Barneveld is voorgedragen voor deze vervanging en heeft de benoeming aanvaard. 

De griffier verzoekt de raadsleden Hendriksen, Kamstra en Broekx zitting te nemen in de raadscom-
missie onderzoek geloofsbrieven en de geloofsbrieven van de heer Van Barneveld te onderzoeken. 

De vergadering wordt geschorst gedurende het onderzoek van de geloofsbrieven. 

Mevrouw Hendriksen spreekt namens de raadscommissie onderzoek geloofsbrieven als volgt: 

"De commissie uit de road van de gemeente Vianen in wier handen werden gesteld de geloofsbrieven 
en verdere bij de Kieswet gevorderde stukken, ingezonden door: 

Van Barneveld W. (Wim), 

op 5 november 2015 benoemd tot lid van de road van de gemeente Vianen, rapporteert de road von 
de gemeente Vianen, dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. 

Gebleken is dot de benoemde aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoet. 

De commissie adviseert tot z ijn toelating als lid van de road van de gemeente Vianen." 

De raad stemt in met de benoeming van de heer Van Barneveld waarna de voorzitter hem uitnodigt 
om naar voren te komen om de verklaring en belofte af te leggen. 

De voorzitter leest de belofte als volgt voor: 
"lk verklaar en beloof dot ik, om tot lid van de road benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, 
onder welke naom of welk voorwendsel ook enige gunst of gift heb gegeven of beloofd. 

lk verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch rniddellijk enig 
geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. 

lk verklaar en beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik 
m ijn plichten als lid von de road naar eer en geweten zal vervullen." 
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De heer Van Barneveld: "Dat verklaar en beloof ik!" 

Na de felicitaties van de voorzitter neemt de heer Van Barneveld aan de raadstafel plaats. 

2. SPREEKRECHT PUBLIEK 

De voorzitter geeft aan dat zich ééri persoon vooraf bij de griffier heeft gemeld en geeft het woord 
aan de heer Hazekamp. 

De heer Hazekamp geeft aan dat de Vereniging Platform Vianen de weg die naar vanavond heeft 
geleid met veel belangstelling heeft gevolgd. De vereniging is blij met de ontwikkelingen en het voor-
stel dat vanavond voorligt om de toekomst van Vianen vorm te geven in de Vijfheerenlanden. 
Platform Vianen is van mening dat in de Vijfheerenlanden de identiteit van en mooie kansen voor de 
toekomst liggen voor Vianen. Het gemeentebestuur heeft moeilijk werk moeten verrichten want 
vrijheden opgeven, is nooit leuk. Platform Vianen is ervan overtuigd dat een belangrijke stap wordt 
gezet naar een duurzame toekomst voor de Viaanse samenleving. Al met al is sprake van een histo-
risch besluit en een besluit dat vijftien jaar geleden nog ondenkbaar zou zijn geweest. Als het gaat 
om de provincie waar de nieuw te vormen gemeente deel uitmaakt, merkt de heer Hazekamp op dat 
dit besluit niet bij de raad ligt. Platform Vianen wil meegeven dat vooral moet worden opgekomen 
voor het behoud van de eigenheid van de karakteristieke gemeente Vianen, zowel voor de grootste, 
maar zeker ook voor de drie kleine kernen. De beste manier om dit te bewerkstelligen, lijkt een stevi-
ge verankering van die eigenheid in de Toekomstvisie die de drie gemeenten nu samen moeten gaan 
maken. Platform Vianen wenst de raad een harmonieuze vergadering toe met een sterk unaniem 
besluit. Dat is het beste uitgangspunt voor een goed Viaans vervolg. 

3. MEDEDELINGEN 

Bepaald wordt dat in geval er vanavond sprake zal zijn van hoofdelijke stemming er wordt gestart 
met de heer Nieuwenhuis. 

4. DEBAT OVER HET RAADSVOORSTEL "HERINDELING VLIFHEERENLANDEN" 

Voorstel: 
Besluiten conform het conceptraadsbesluit. 

Beroadslagingen: 
Voorafgaand aan het debat over het raadsvoorstel "herindeling Vijfheerenlanden" doet de heer 
De Groot verslag van het laatste overleg van de Klankbordgroep. Deze vergadering vond op 
2 november 2015 onder voorzitterschap van de burgemeester van de gemeente Leerdam plaats. 
Tijdens deze vergadering hebben de leden van de Klankbordgroep hun mening gegeven over het 
functioneren van de Klankbord. Voor de details hiervan verwijst de heer De Groot naar het verslag 
van de vergadering. Resumerend geeft hij aan dat de leden van de Klankbordgroep hogere verwach-
tingen hadden van de werking hiervan dan de praktijk uiteindelijk heeft uitgewezen. Met name de 
communicatie en de betrokkenheid is als onvoldoende ervaren. Er is dan ook vastgesteld dat de 
Klankbordgroep in de huidige setting geen toegevoegde waarde meer heeft in het herindelingspro-
ces dat vanaf 10 november 2015 verder zal plaatsvinden. Om het mogelijk te maken om op een an-
dere wijze raadsleden bij het proces te betrekken, heeft de Klankbordgroep besloten om per heden 
zichzelf op te heffen. 

Volgens het ordevoorstel zullen de beraadslagingen plaatsvinden op volgorde van
fractiegrootte, startend met de kleinste fractie. Gezien het onderwerp is er voor

gekozen om de beraadslagingen integraal op te nemen in de notulen. 
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Nadat mevrouw De Liefde de heer Van Barneveld welkom heet als raadslid en de heer Van Tilburg 
beterschap en sterkte wenst, luidt haar bijdrage als volgt: 
"Onze bijdrage is kritisch en op een aantal punten misschien wel scherp te noemen. Alle vragen en 
opmerkingen richting het college zijn niet op de persoon gericht, maar vertegenwoordigen mijn rol 
als raadslid in de controlerende- en kaderstellende taak van volksvertegenwoordiger. De Stem van 
Vianen heeft op 17 maart 2015 een motie ingediend voor het houden van een referendum voordat 
een haalbaarheidsonderzoek werd gestart. We hadden ook gevraagd om hoofdelijke stemming. 
Helaas zag alleen De Stem van Vianen dit als kans om de inwoners echt te betrekken bij dit proces. 
Op deze avond attendeerde inwoners die de vergadering hadden bijgewoond mij erop dat een groot 
gedeelte van onze inwoners bij de provincie Zuid-Holland willen horen. Bij ons was dit signaal margi-
naal afgegeven. De meeste inwoners die wij hebben gesproken gaan voor de provincie Utrecht. Wij 
zijn actief op zoek gegaan naar een antwoord op de vraag waar onze inwoners nu bij willen horen: de 
provincie Utrecht of de provincie Zuid-Holland? Vervolgens hebben wij diverse gesprekken gevoerd. 
Nog steeds is de meerderheid van de inwoners die wij hebben gesproken voor de provincie Utrecht. 
Wij vinden het belangrijk om aan te geven dat wij het gevoel wel begrijpen voor de keuze van de 
provincie Zuid-Holland. Op basis van de historie, natuurlijke grens De Lek en natuurgebieden. Echter, 
op basis van feiten vinden wij dat we bestuurlijke besluiten moeten nemen, niet op basis van gevoel 
of sympathie. De feiten zijn dat de samenwerkingsverbanden die belangrijk zijn om de kwaliteit van 
leven te ondersteunen, indien nodig, nu eenmaal in de provincie Utrecht liggen. Denkt u aan de 
diverse regelingen binnen het sociale domein, Veiligheidsregio Utrecht. Wilt u bijvoorbeeld voor een 
rechtszaak naar Rotterdam? Wilt u voor de aanvraag van sociale voorzieningen naar Rotterdam of 
Gorinchem? Om maar een paar voorbeelden te noemen. Daarnaast heeft de gemeente Vianen nage-
noeg al haar gemeenschappelijke regelingen/samenwerkingsverbanden in de provincie Utrecht lig-
gen. De uittredingskosten daar is tijdens dit gehele onderzoek/traject vaag over gedaan, ondanks de 
vele verzoeken vanuit de diverse fracties en gemeenten. Vandaag is de principe-uitspraak tot het 
indienen van het verzoek tot herindeling met Leerdam en Zederik om tot één gemeente te komen. 
Vandaag wordt er dus niet besloten tot één gemeente Vijfheerenlanden, dat zijn we dan nog steeds 
niet. Na vandaag gaat wel de wet Ahri in. Het hele traject/ onderzoek dat hierbij hoort, kan twee tot 
drie jaar in beslag nemen, zo is ons verteld door de heer Schuwer. Er zijn dan ondertussen landelijke 
verkiezingen( 2017) en een jaar daarna lokale verkiezingen ( 2018) waarschijnlijk ook voor de 
gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik. Een gemeenteraad mag 5 jaar zitten. De consequentie kan 
dus zijn dat er een lokaal bestuur voor 1,5 jaar zit, daarna de verkiezingen voor één gemeente 
Vijfheerenlanden. De Tweede Kamer neemt daar uiteindelijk een besluit over. Op 23 november aan-
staande gaan wij weer inspreken bij de commissie BEM waarom wij vinden dat Vianen bij een herin-
deling bij de provincie Utrecht moet blijven. Deze avond is openbaar en ik nodig u alien van harte uit 
om met ons mee te gaan. lk wil u namens De Stem van Vianen graag meenemen in het proces van 
het onderzoek naar de mogelijkheid van herindeling tussen Leerdam, Vianen en Zederik. In het voor-
jaar van 2014 werd de inhoud van het rapport Schutte bekend. Voordat er een raadsbesluit is ge-
weest, hebben de drie burgemeesters van Leerdam, Vianen en Zederik al contact met elkaar gehad. 
Er is vanaf dat moment gecommuniceerd met het uitgangspunt, we worden één gemeente Vijfhee-
renlanden. Dat is vooruitlopen op het proces en komt mijn inziens niet ten goede aan het proces. 
Het rapport van de commissie Schutte is tot stand gekomen doordat Leerdam schaalvergroting nodig 
heeft. En natuurlijk is Vianen de eerste keus. Nee, niets is minder waar. Sterker nog Vianen was op 
het moment van opstellen van deze commissie niet eens in beeld. Leerdam was al ruim één jaar 
bezig met het zoeken naar partners met een goed karakter. Vianen kwam hierdoor in het uithuwe-
lijksproces. Zo stapten de drie gemeenten met elkaar op de trein, een stoptrein, een sneltrein, een 
hoge snelheidstrein? Nee een trein die je er alleen uit laat wanneer je op 10 november 2015 een 
"go" geeft voor het verdere proces. Vraagt u de notulen maar op en trek zelf een conclusie. Op 23 
september 2014 heb ik een ordevoorstel ingediend en een amendement omdat ik het belangrijk vind 
dat er eerst een onderzoek zou worden gedaan naar de mogelijkheid voor een zelfstandige gemeen-
te Vianen. Op dat moment werd ik uit een fractie gezet. Tijdens de schorsing die daarop volgde, is 
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een amendement ingediend door de collegepartijen met hetzelfde doel en strekking. Bureau Beren-
schot kreeg de opdracht voor het onderzoek naar een zelfstandige gemeente Vianen. En bureau 
Berenschot kreeg voor de drie gemeenten het onderzoek naar de voorgenomen fusie. Let op, we 
zitten nog steeds in de onderzoeksfase. Er werden bijeenkomsten gehouden, bedoeld voor inwoners, 
met kastjes konden de inwoners stemmen over bepaalde stellingen. Dan zou je toch denken dat op 
iedere bijeenkomst dezelfde stellingen naar voren komen, voelt u hem al? Tijdens dit proces werden 
ook workshops gehouden, tenminste zo wordt dat gecommuniceerd en dacht ook ik dat er work-
shops waren. Fijn, kennis met elkaar delen. Deze avond was ook openbaar en werd voorgezeten door 
een andere burgemeester. De definitie van een workshop, gevonden in het woordenboek, luidt: "bij-
eenkomst waarin specialisten de gelegenheid krijgen ervaringen en informatie uit te wisselen". He-
laas mocht maar één fractie zijn bijdrage in het openbaar leveren. De rest van deze bijdragen werd in 
kamertjes gedaan, vervolgens komt er één woordvoerder en natuurlijk vertelt deze precies wat er in 
het kamertje is gezegd. Hoe haal je nou een openbaar proces onderuit? Bij de laatste bijeenkomst 
werden onze inwoners die op de publieke tribune zaten, weggestuurd met de boodschap "ga maar 
even gezellig de kroeg in en kom over een uurtje maar terug". Dit, terwijl ze er juist als toehoorder en 
belangstellenden voor dit agendapunt zaten. Op deze manier geeft dit hele proces ons een vervelend 
gevoel. Op 17 maart 2015 ligt er dan ook bij onze gemeente het raadsvoorstel bestuurlijke toekomst 
gemeente Vianen. Ondertussen zijn er uitspraken gedaan in de verschillende media over de gemeen-
te Vijfheerenlanden, uitspraken gedaan door de bestuurders vanuit het college; ik vraag aandacht 
voor de zorgvuldigheid van het proces. Vervolgens al wel een taart aansnijden, voordat deze raads-
vergadering is geweest. Dat is uiteraard wel erg lekker, maar geeft mijn inziens aan dat er een be-
paalde ambitie is, die moet en zal gehaald worden. CodeSamen gaat aan de slag, de kans om de za-
ken helder en scherp te verwoorden. Dit hadden we immers toch met elkaar afgesproken o.a.: 
• de meerwaarde aantonen, helder en niet voor verschillende inzichten interpreteerbaar; 
• helder en duidelijke financiële onderbouwing per domein met de kaders die we als raadsleden 

hadden meegegeven. 
Vervolgens is er een presentatie van het rapport CodeSamen in Zederik. Tot mijn verbazing staat een 
feit dat toch echt bij Leerdam hoort, maar alleen bij de gemeente Vianen. Na de presentatie wordt 
dit in gesprek met CodeSemen ook toegegeven , lk vraag of ze dit met alle betrokkenen wil delen, 
want op basis van ook dit rapport nemen de raadsleden het besluit op 10 november 2015. U wilt niet 
weten welke moeite dit heeft gekost. Nu staat dit feit bij beide gemeenten als zijnde feit in dezelfde 
verhouding en zijn mijn bevindingen nog steeds niet gedeeld via de officiële weg. lk noem de nega-
tieve inkomensontwikkeling en vraag u te kijken naar de plaatsen van de Coelolijst, Leerdam 370, 
Vianen 165 en Zederik 282. Ik zet daardoor mijn vraagtekens bij dit rapport en dit gehele proces. 
Tijdens een andere bijeenkomst in Leerdam heb ik de vraag gesteld of onze teamleden en uiteraard 
die van andere partijen welkom zijn op deze bijeenkomsten. lk kreeg de toezegging dat dit kon na 31 
augustus 2015. De achterban en steunfractieleden zijn welkom bij de bijeenkomsten van de drie ge-
meenten. Vervolgens komt er een uitnodiging voor een expertiseavond op 8 oktober 2015 in 
Lexmond. En gelukkig het staat er ook in. Onze teamleden ervan op de hoogte gesteld en een aantal 
daarvan konden op korte termijn. Netjes de namen van acht personen doorgegeven, ontvang ik een 
mail vanuit het ambtelijk apparaat dat De Stem van Vianen met 8 personen komen en dat kan toch 
niet de bedoeling zijn. Onze forumleden zijn wel bij deze bijeenkomst toegelaten. Nu had ik een uit-
nodiging ontvangen voor 20 oktober 2015 als vervolg op de expertisebijeenkomst van 8 oktober 
2015. U raadt het waarschijnlijk al, deze bijeenkomst is besloten. Waarom deel ik u in dit proces? lk 
vind dat u dit moet weten, zo open en transparant is dit gehele proces niet. Ik snap dat er uit tacti-
sche overwegingen om het doel van één gemeente Vigheerenlanden te bereiken zo veel mogelijk 
gestuurd wordt vanuit een bepaalde ambitie. Ambitie is goed maar mag nooit het feestje worden van 
een selecte groep bestuurders over de rug van onze inwoners. Een huwelijk ga je niet zomaar aan. 
Wat voor ons zwaarwegend is geweest in deze besluitvorming zijn de volgende feiten: 
• sociaal domein transities worden transformaties. Vianen heeft dit met het samenwerkingsver-

band WIL goed georganiseerd en waar het nog kan, nog beter te organiseren in het transformatie-
proces;
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• financiële positie Vianen heeft zwarte cijfers terwijl Leerdam vooral rode cijfers heeft; 
• de gemeenschappelijke regelingen zijn vooral in de provincie Utrecht ondergebracht. 
Wat voor ons zwaarwegend is geweest in deze besluitvorming zijn de volgende vragen? 
• Waarom gaat het rapport zo uit van samengaan is de beste oplossing? Waarom staan de kansen 

niet beschreven van de gemeente Vianen? 
• Waarom worden onze mensen zo negatief neergezet in dit rapport? 
• Is het echt zo dat je bij schaalvergroting meer kwalitatieve mensen hebt? 
• Mensen kiezen bewust om bij de gemeente Vianen te werken, welk signaal geef je af als organisa-

tie? 
• Waarom wordt het dromenboek als feit vermeld? Dit is de inwoners een verkeerd beeld geven. 
• Het dromenboek zijn dromen, niet meer en niets minder. Het zijn geen concrete plannen en wij 

hebben echt niet de illusie dat er € 60 miljoen vrijkomt door samengaan met Zederik en Leerdam. 
• Daarnaast zijn de plannen omschreven in het dromenboek sterk afhankelijk van de partners in het 

veld. Denkt u aan projectontwikkelaars, woningbouwcoöperaties etc. 
Wij maken ons grote zorgen om het feit dat deze feiten niet of nauwelijks zijn meegenomen in de 
onderzoeken. Wij maken ons grote zorgen dat er geen enkel kader omtrent op welke manier je om-
gaat met de verschillen binnen de drie gemeenten waarvan je nu al op je klompen kunt aanvoelen 
dat dit maatschappelijke onrust met zich mee brengt. Armoede is niet of nauwelijks beschreven en 
omschreven. Groen, bouwen, waar? Ook dit is een punt wat onvoldoende omschreven en beschre-
ven is. Ten aanzien van de Coelolijst: de financiele onderbouwing naar een herindeling op basis van 
verwachtingen is. Zo kan je alles naar jezelf toerekenen. Het gaat er juist om wat er niet is gezegd 
en/of opgeschreven. Leerdam: 370, zwaarste lastendruk per inwoner, Vianen:165, minst zware las-
tendruk per inwoner Zederik: 282. Waar wij ons het meeste zorgen over maken is de verharding van 
de maatschappij en de radicalisering met name van jeugd en jongeren. Daar is niet of nauwelijks 
aandacht voor. Is de herindeling wel verstandig om op dit moment te doen voor onze inwoners en 
voor de inwoners van Leerdam en Zederik? Wij maken ons grote zorgen om de leefbaarheid van onze 
inwoners. Het zal de gemiddelde inwoner een worst zijn welke regels er worden toegepast met be-
trekking tot de herindeling. Het is wel van belang voor de gemiddelde inwoner dat zij het gevoel van 
veiligheid voor zichzelf en hun dierbaren behouden, kansen binnen de maatschappij, genereren van 
inkomen uit arbeid, een leuk salaris. Een fijne buurt om in te wonen met groen en voorzieningen 
voor jong en oud. Waar ouderen zich ook veilig voelen en ook nog meedoen na je 40 met de maat-
schappij. En waar voor je opa en oma menswaardig gezorgd wordt. lk kan hierover nog wel veel meer 
vertellen. Nemen we niet veel te veel hooi op onze vork en dat we nu besluiten gaan nemen waar we 
de impact echt niet van kunnen overzien? Op basis van de voorliggende rapporten Strategische ver-
kenning bestuurlijk toekomst gemeente Vianen en het strategisch onderzoek bestuurskracht ge-
meente Vianen zijn wij er niet van overtuigd dat samengaan met de gemeenten Zederik en Leerdam 
goed is voor de inwoners van Everdingen, Hagestein, Hoef en Haag, Vianen en Zijderveld. En op dit 
standpunt staan wij nog steeds. We hadden gehoopt dat het rapport van CodeSamen op onafhanke-
lijk onderzoek zou zijn gebaseerd. Helaas heeft CodeSamen de rapporten van Berenschot en de door 
de gemeente aangeleverde feiten gebruikt voor dit rapport. Voor de goede orde, De Stem van 
Vianen is niet tegen het principe herindeling maar wel tegen deze herindeling." 

Mevrouw Kamstra verwoordt het standpunt van de ChristenUnie als volgt: 
"Begin 2014 werden wij door het rapport van de commissie Schutte stil gezet bij het herindelings-
vraagstuk. Een vraagstuk dat toen voor Vianen nog niet aan de orde was maar dat wel direct een 
hoop commotie veroorzaakte en voldoende aanleiding gaf om de te gaan onderzoeken wat voor 
Vianen op de lange termijn de beste optie is. Nu, nog geen twee jaar later en drie rapporten rijker, 
zullen we ons vandaag gaan uitspreken over al dan niet samengaan met Leerdam en Zederik en zul-
len we een voorkeur uitspreken over de provincie. Twee belangrijke beslissingen. Nu we alle rappor-
ten, alle onderzoeken, alle brieven van betrokken partijen maar boven alles, de meningen van onze 
betrokken inwoners hebben gehoord en op waarde hebben beoordeeld, vertrouwen wij erop dat wij 
op basis van deze bijdrages en de leiding van bovenaf, vandaag de juiste keuze kunnen maken. En 
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laten we nu dan ook direct beginnen met het uitspreken van onze keuzes. De ChristenUnie Vianen is 
vóór het samenvoegen van de gemeenten Vianen, Zederik en Leerdam omdat dit naar onze mening 
de meest duurzame oplossing is. De ChristenUnie Vianen spreekt een sterke voorkeur uit om als 
nieuwe gemeente Vijfheerenlanden onderdeel uit te gaan maken van de provincie Utrecht. Wij zien 
binnen de provincie Utrecht meer dan bij Zuid-Holland kansen om als nieuwe gemeente een sterke 
positie in te nemen en als volwaardig gesprekspartner gezien te worden. Wij zullen nu toelichten 
hoe wij tot deze keuzes gekomen zijn. De ChristenUnie ziet in een samenvoeging van Vianen, Zederik 
en Leerdam een duurzame oplossing voor de toekomst. Vianen is een gemeente vol ambities, plan-
nen en dromen. We staan er als gemeente financieel goed voor en we mogen trots zijn op onze be-
trokken inwoners, bedrijven en verenigingen. Maar regeren is ook vooruitzien en niet blijven stil-
staan bij dit moment. We zien dat mede door de decentralisaties de vraagstukken en opgaven com-
plexer en zwaarder worden en veel vragen van onze gemeente. Ook hebben we te maken met steeds 
meer gemeenschappelijke regelingen waardoor onze zeggenschap als kleine gemeente geringer aan 
het worden is en onze ambtelijke organisatie tegen haar grenzen aanloopt. En last but not least zien 
we dat de overheid steeds meer moet bezuinigen en efficiency een belangrijke rol speelt. Op de hui-
dige weg doorgaan, is dus wat ons betreft geen optie. Gezien de trends en ontwikkelingen was en is 
het voor ons helder dat wij het in de toekomst niet alleen kunnen. Samenwerking wordt onmisken-
baar steeds belangrijker. Een fusie is de meest verregaande vorm van samenwerking. De Christen-
Unie Vianen gelooft sterk in een hechte samenwerking en gelooft er nog sterker in dat wij als wij echt 
samen willen werken wij ook een relatie moeten aangaan die daarbij past en duurzaam is. Vergelijk 
het met het huwelijk. Je kiest samen voor een gezamenlijke toekomst en uit dit door een verbintenis 
voor het leven. Samen sta je sterker, samen ga je door dik en dun, samen breng je nieuw leven voort, 
samen laat je een erfenis achter voor de nieuwe generaties die komen. Samen is meer dan een op-
telsom van delen. Samen geloven wij wordt uiteindelijk één. Als je echt in elkaar gelooft is dat je ho-
rizon en durf je los te laten wat je hebt en te gaan voor het beste wat nog komen gaat. Als wij uitgaan 
van de informatie uit het rapport van CodeSamen zien wij de volgende pluspunten voor het samen-
voegen met Zederik en Leerdam: 
• De identiteit (toerisme, water, groen/agrarisch) van de gemeenten lijkt veel op elkaar en kan el-

kaar verder versterken (ook vanuit historisch perspectief). Het versterkt het landelijke karakter en 
geeft op een gezonde wijze tegenwicht aan de grootstedelijke druk. 

• Alle drie de gemeenten vinden een actief kernenbeleid om de kernen vitaal en leefbaar te houden 
belangrijk. 

• Er zijn geen grote en/of financiële belemmeringen geconstateerd die een fusie in de weg staan. 
• Door nu samen te gaan met Zederik en Leerdam stellen we onze landelijke identiteit voor de toe-

komst veilig, we worden geen wijk van Nieuwegein. 
• Door de groei in omvang kunnen wij het ambtelijk apparaat versterken en verdiepen, wat bij kan 

dragen aan het realiseren van onze dromen en ambities. 
• De nieuwe gemeente biedt ons de mogelijkheid om bepaalde taken weer in zelfbeheer uit te gaan 

voeren in plaats van deze in gemeenschappelijke regelingen onder te brengen. Hierdoor pakken 
we als gemeente weer een stuk regie terug. 

• Als grotere gemeente hebben we meer zeggenschap binnen de regio en kunnen we op bepaalde 
gebieden een voortrekkersrol innemen. 

Wij zien ook uitdagingen voor de nieuwe gemeente. Hiervan noemen wij er een aantal: 
• Hoe gaan we ervoor zorgen dat de afstand tot onze inwoners niet te groot wordt? 
• Hoe gaan we ervoor zorgen dat onze kernen vitaal en leefbaar blijven en de voorzieningen in 

stand gehouden worden? 
• Kunnen we de bereikbaarheid van onze kernen door middel van openbaar vervoer behouden? 
De pluspunten, kansen en uitdagingen vragen om een actieve en gedreven opstelling. Wij hebben er 
vertrouwen in dat dit gaat lukken en kiezen daarom voor een fusie met Zederik en Leerdam. 
Waar weinig mensen zich druk maken over de fusie, leidt de provinciekeuze tot meer discussie. Op-
merkingen als: "Vianen hoort in de Vijfheerenlanden en de Vijfheerenlanden horen vanuit historisch 
perspectief te liggen in Zuid-Holland, de rivier was altijd de grens tussen Zuid-Holland en Utrecht, 
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deze natuurlijke grens moeten we nu weer herstellen. Wij wilden al nooit naar Utrecht dus hoe snel-
ler we weer terug kunnen naar Zuid-Holland hoe beter". De hier achterliggende emoties zitten vaak 
diep, hebben we gemerkt. Juist deze emotie was een mooie aanleiding om het gesprek over de pro-
vincies aan te gaan. Wij kennen, erkennen en begrijpen het gevoel van al deze mensen. Ook voor ons 
heeft dit in de afwegingen meegespeeld. Wij hebben ons echter niet alleen door gevoel maar ook 
door feiten laten leiden en hebben deze feiten ook gedeeld in de gesprekken met de betrokken in-
woners. Waar sommigen ervoor kozen om hun gevoel te blijven volgen, merkte je dat anderen door 
de feiten van mening veranderden. Mooi om dit te kunnen zien en meemaken. Voor ons zijn de 
voornaamste redenen om voor de provincie Utrecht te kiezen als volgt: 
• waar wij in Vianen regelmatig de provincie bij ontwikkeiingen in Vianen aan onze zijde wisten en 

op diverse terreinen financiële steun vanuit de provincie hebben ontvangen, hoorden wij vanuit 
de gemeenteraden van Leerdam en Zederik hele andere geluiden. Zij hebben deze aandacht van-
uit de provincie veelal gemist. 

• Daarnaast zijn de provinciale lasten in de provincie Utrecht ook lager dan in Zuid-Holland. 
• Wij verwachten dat de rol die wij kunnen gaan spelen in de provincie Utrecht veel prominenter is 

dan in Zuid-Holland. 
• We vinden het belangrijk dat we ook als nieuwe gemeente aansluiting blijven houden bij de 

Economic Board Utrecht waar voor bedrijven en inwoners van onze gemeente kansen liggen. 
• En onze inwoners zijn vooral gericht op Utrecht. 
Genoeg reden voor ons om de voorkeur uit te spreken voor de provincie Utrecht. Nu wij ons stand-
punt duidelijk hebben gemaakt, willen we ook vast een beeld schetsen van hoe wij onze toekomstige 
gemeente zien. Als wij naar het toekomstplaatje van de gemeente Vijfheerenlanden kijken, zien we: 
• een mooie, groene gemeente Vijfheerenlanden die ruimte biedt aan wonen, werken, toerisme, 

recreatie en historie; 
• een gemeente die ruimte biedt aan bij voorkeur kleinschalige woningbouw binnen de bestaande 

kerngrenzen, en het behoud van haar groene en landelijke karakter daarbij niet uit het oog ver-
liest; 

• een gemeente die dichtbij haar inwoners blijft en de betrokkenheid en lokale zeggenschap van 
haar inwoners nastreeft; 

• een gemeente die tot het uiterste blijft streven om de leefbaarheid en vitaliteit van de kernen te 
waarborgen; 

• een gemeente die ruimte biedt aan initiatieven; 
• een gemeente die de overgang markeert tussen het grootstedelijke gebied ten noorden van de 

Lek en de rust en openheid ten zuiden van de Lek; 
• en die bij dit alles een gezonde financiële positie blijft behouden. 
Dit is een aantal van de kenmerken en doelen die de ChristenUnie terug zou willen zien in de toe-
komstvisie van de gemeente Vijfheerenlanden. Graag willen we nog wel twee vragen stellen over het 
vervolgproces. We vernemen graag van het college hoe zij het vervolgproces zien als alle drie de 
gemeenteraden zich vanavond uitspreken voor een herindeling en hoe zij ervoor zorg gaan dragen 
dat wij als gemeenteraad hierbij direct betrokken blijven. Daarnaast vernemen wij graag of onze 
ambtelijke organisaties al gaan starten met een vergaande samenwerking of wordt hier nog mee 
gewacht? Het meenemen en de houding van de ambtelijke organisatie zal namelijk ook een belang-
rijke rol gaan spelen in het slagen van deze fusie. Want bepalend voor een succesvolle fusie is de 
samensmelting van de drie ambtelijke apparaten. Gaan deze organisaties samen voor een gezamen-
lijk doel? Wordt de fusie geloofd en gedragen of ontstaat een gevecht om macht en eigen belangen. 
Wij kunnen hier allerlei externe argumenten uitwisselen over het nut en noodzaak van de fusie, maar 
als wij straks één gemeente zijn en ambtelijk wordt er een strijd gestreden over de hoofden van onze 
inwoners dan heeft dit besluit vanavond niets positiefs opgeleverd. Hoe het ambtelijk apparaat de 
fusie op gaat pakken wordt uiteindelijk bepalend voor het succes. Hoe sneller dit proces slaagt, hoe 
sneller en sterker we als nieuwe gemeente onze positie in kunnen gaan nemen en we onze ambities 
waar kunnen gaan maken. Graag vernemen we van het college hoe zij dit ervaren en hoe zij hierop 
gaan sturen. Tot slot, wat ons betreft gaan we vol enthousiasme en goede moed de toekomst van de 
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gemeente Vijfheerenlanden in. Een toekomst vol mooie plannen, ambities maar bovenal een toe-
komst waarin onze inwoners zich prettig thuis voelen in de gemeente Vijfheerenlanden. Een 
gemeente vol parels in de omgeving van de Lek." 

Vervolgens spreekt de heer Van Montfoort als volgt: 
'Dinsdag 10 november 2015, is dit de dag, dat we 750 jaar Vrijstad Vianen gaan opgeven? Nee, niet 
voor de PvdA Vianen. In deze bijdrage nemen wij u mee in het proces dat heeft geleid tot onze wel-
overwogen keuze en visie op de gemeentelijke herindeling met Leerdam en Zederik. Bij de PvdA vin-
den wij dat de politiek niet alleen moet sturen op kosten en efficiency, maar vooral ook op ideeën 
over wat van waarde is. Wij hechten veel waarde aan arbeidszekerheid en bestaanszekerheid voor 
mensen, sociale woningbouw, binding tussen mensen en verheffing. Onze waarde brengt met zich 
mee dat wij een robuuste, bestuurskrachtige gemeente nodig hebben en dit is een van de vertrek-
punten van de PvdA Vianen. Het is een feit dat onze gemeente steeds meer taken overneemt van het 
Rijk en dat gemeente Vianen, en meer specifiek het ambtelijk apparaat, die taken in de nabije toe-
komst niet meer aankan. Misschien nog een paar jaar, maar !anger zeer zeker niet. Gemeentelijke 
herindeling is een oplossing voor het versterken en professionaliseren van het ambtelijk apparaat. 
Maar, het pat toch over meer, dan alleen een 'robuust, ambtelijk apparaat'? Ja zeker. Want, maakt 
de herindeling niet dat je je autonomie verliest, de regie kwijt raakt over je eigen stad? Dat waren 
onze zorgen bij het vertrekpunt. We vergeten de uitspraak van de heer Scheringa niet; ik citeer: 
"Vianen is al meer dan 750 jaar vrijstad en dat geef je toch niet zomaar op?". Op dat moment gaf ook 
ons onderbuik gevoel aan dat zelfstandig blijven lekker veilig voelt. Maar gedurende het proces zijn 
we ervan overtuigd geraakt dat, ook al gaan we voor een gemeentelijke herindeling, de Vianees door 
de herindeling niet ineens een Vijfheerenlander gaat worden. Want de Hagesteiner is nog steeds een 
Hagesteiner en geen Vianees en zo kunnen we nog even doorgaan met Everdingers en Zijdervelders. 
Wij hechten er veel belang aan om ervoor te zorgen dat onze Vrijstad en omliggende kernen hun 
eigen identiteit behouden. We willen iedereen graag meenemen in het besluitvormingsproces. We 
realiseren ons dat de keuze voor gemeentelijke herindeling geen licht besluit is en dat dit een histori-
sche raadsvergadering is. We hoeven niet meer diep in te gaan op de aanleiding. Dat was de commis-
sie Schutte en dan begin je samen met je steunfractie met een eerste verkenning. Onze steunfractie 
bestaat uit een oud burgemeester, oud wethouders, oud raadsleden, PvdA leden en politiek actieve 
Vianezen. Niet iedereen stond bij aanvang te juichen maar met voortschrijdend inzicht en de onder-
zoeken van Berenschot en CodeSamen, zijn wij met onze PvdA achterban uiteindelijk gekomen tot 
een eenduidig besluit. We zijn tijdens het proces getriggerd door de gesprekken met het ambtelijk 
apparaat, ondersteund door de brief van de Ondernemingsraad. Dit was een belangrijk omslagpunt 
voor de PvdA Vianen. De kwetsbaarheid van de organisatie en de mensen die verantwoordelijk zijn 
voor de plannen en uitvoering is niet wat je ambieert als je grote dromen en opgaven hebt voor de 
inwoners van je stad. Je kunt als gemeenteraad kaders stellen en controleren wat je wilt maar als je 
niet beschikt over een sterk strategisch en uitvoerend orgaan, vallen er weinig kaders te stellen en te 
controleren. Met betrekking tot het proces nemen wij hier de gelegenheid om het college te com-
plimenteren met de zorgvuldige wijze waarop dit is doorlopen. Vanaf het moment dat de regio 
Alblasserwaard & Vijfheerenlanden de commissie Schutte in het leven riep, in september 2013, heeft 
het college zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen. Onze inwoners, maatschappelijke part-
ners, ondernemers, stakeholders en de gemeenteraad, zijn vroegtijdig en op een transparante ma-
nier meegenomen in dit proces. De gehele gemeenschap van Vianen heeft meerdere keren de moge-
lijkheid gehad zich uit te spreken in. De PvdA Vianen hecht grote waarde aan deze vroegtijdigheid en 
het op een open manier betrekken van onze inwoners bij de besluitvorming. Zeker wanneer het gaat 
over een herindeling. Dit soort besluiten neem je als politicus, over het algemeen, maar één keer in 
je politieke carrière, uitzonderingen daar gelaten. Daarnaast is een gemeentelijke herindeling geen 
wiskunde. Het is daarom ook niet mogelijk een checklist te ontwikkelen die tot een eenduidige uit-
komst zal leiden. Per herindeling is een afweging nodig op basis van lokale en regionale omstandig-
heden, ontwikkelingen en context. Het kabinet gaat, als wij hier vanavond toe besluiten, het verzoek 
toetsen op vijf criteria. Wij hebben deze criteria meegenomen in onze eigen afwegingen: 
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• draagvlak: we constateren dat veel inwoners zich betrokken voelen bij het proces en voorstander 
zijn van de herindeling met de keuze naar de provincie Utrecht, check; 

• interne samenhang/kernenbeleid: de geschiedenis van de Vijfheerenlanden zegt voldoende, 
check; 

• bestuurskracht: Vijfheerenlanden is na de vorming een relatief grote gemeente binnen de provin-
cie Utrecht, check; 

• evenwichtige regionale verhoudingen: we kunnen de regio doelgericht versterken en de samen-



werkingsverbanden tussen de gemeenten in de regio effectiever laten functioneren, check; 
• duurzaamheid: proces komt uiteindelijk van onder op, check! 
Wat ons verbaasd heeft, zijn de vele, soms indringende, reacties van besturen van gemeenschappe-
lijke regelingen waar wij of onze partners mee samen werken. Eenzijdige, en ik durf wel te stellen, 
angstscenario's zijn geschetst met allerlei berekeningen over uittreedkosten en dergelijke. Uiteraard 
zijn er bij een herindeling frictiekosten, dat is een gegeven, want de overheid houdt hier ook reke-
ning mee. Echter, het zou een aantal besturen gepast hebben om ons ons eigen proces te laten lopen 
en met ons in gesprek te gaan in plaats van ons te bestoken met brieven. Voor de PvdA Vianen geldt 
dat bestaande gemeenschappelijke regelingen ons lief zijn en de nieuwe gemeente hier uiteindelijk 
een keus in moet maken. Wat doen we straks zelf en bij welke gemeenschappelijke regeling sluiten 
we uiteindelijk aan? Resumé: wij zijn er van overtuigd dat schaalvergroting in de toekomst onont-
koombaar is. Het liefst zou je zelfstandig willen blijven maar kijkend naar de bestuurlijke complexiteit 
en de opgaven waar gemeenten voor staan, is dit niet !anger verantwoord. PvdA Vianen is vóór de 
herindeling met Leerdam en Zederik en spreekt de nadrukkelijke voorkeur uit voor de provincie 
Utrecht. Niet omdat we herindelen leuk vinden, niet omdat een herindeling voor ons een doel op 
zich is, maar met het vormen van een nieuwe gemeente kunnen wij het beste de belangen van onze 
inwoners dienen. Onze uitdaging is daarbij om bestuurlijk groter te worden, maar klein te blijven 
voor onze inwoners. Tot slot sluit ik aan bij de vraag van de ChristenUnie inzake het moment van de 
ambtelijke fusie en wijs daarbij op het advies vanuit de gemeente De Friese Meren om de fusie van 
de ambtelijke organisatie vooruitlopend op de fusie uit te voeren." 

Vervolgens is het de beurt aan de heer Den Hertog. Hij start zijn bijdrage door op te staan, een tas 
van de gemeente Leerdam te pakken en hieruit de onderliggende stukken te halen. Zijn bijdrage luidt 
als volgt: 
"Dinsdag 10 november 2015 zou zomaar een historische dag kunnen worden in de geschiedenis van 
Vianen. Na ruim 750 jaar kan beslist worden dat Vianen zijn zelfstandigheid zal gaan verliezen en 
onderdeel zal worden van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Voor velen een zeer gevoelige 
zaak en dat nog wel op een herfstdag waarop de bladeren vallen. Graag wil ik dit wat nuanceren. 
Want, 1 januari 1986 was namelijk al de datum dat de stad Vianen zijn zelfstandigheid verloor. Op die 
datum werd Vianen samengevoegd met de gemeenten Everdingen, inclusief Zijderveld en Hagestein. 
Onze huidige gemeente is dus slechts 30 jaar oud. Wel heeft de toenmalige gemeenteraad, waar ik 
deel van uit maakte, op 2 januari 1986 besloten om de nieuwe gemeente Vianen' te noemen en niet, 
zoals ik toen ondeugend voorstelde, 'Zijderveld'. Voorzitter, met uw goedvinden wil ik eerst even 
terugblikken naar de herindeling van toen. lk meldde u al, daar was ik bij als raadslid. Als ik het goed 
heb, ben ik de enige ervaringsdeskundige in deze gemeenteraad en volgens mij ook van Leerdam en 
Zederik. Overigens was onze griffier er toen ook bij. In het draaiboek van de voorbereiding maakte hij 
deel uit van de werkgroep 'Personeel en Organisatie', zo las ik. Toen betrof het een gemeentelijke 
herindeling in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden die van bovenaf werd geregisseerd. Het ging 
toen om 34 gemeenten die werden teruggebracht naar 7 gemeenten. Van die 34 gemeenten waren 
er circa 30 die minder dan 5.000 inwoners hadden. De helft van die 30 had zelfs minder dan 2.500 
inwoners. 10.000 Inwoners werd voor die herindeling toen de ondergrens. lk heb hier het boekwerk 
van de raadsvergadering van 2 september 1982. Toen de iaatste raadsvergadering van de oude raad. 
De wisseling was toen nog in september en niet in maart zoals nu. Vijf dagen later, op 7 september 
1982, werd de nieuwe raad geinstalleerd en werd ik voor het eerst raadslid. lk heb dus de notulen 
van de vergadering van 2 september 1982 mogen vaststellen. Dat die herindeling van bovenaf werd 
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opgelegd, bleek heel duidelijk die avond. Bij de ingekomen stukken, onder nummer d, vinden we een 
brief van gedeputeerde staten van Zuid Holland met de ontwerpregeling gemeentelijke herindeling. 
In deze ontwerpregeling werd voorgesteld de gemeenten Everdingen, Hagestein en Vianen samen te 
voegen. Overigens zijn in de periode 1982 tot begin 1985 meer ontwerpmodellen aan de orde ge-
weest onder andere met Lexmond en Hei- en Boeicop en zelfs Schoonrewoerd bij Vianen. Dat is al-
lemaal niet door gegaan omdat het overblijvende gebied dan qua inwoneraantal te klein werd. Eén 
ding blijkt duidelijk: de regie was volledig in handen van de provincie Zuid-Holland en gemeenten 
werden slechts gehoord. Op 4 januari 1985 ging de ministerraad akkoord met de gemeentelijke her-
indeling Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, hetgeen op 8 januari 1985 vermeld werd in de Staats-
courant. Zie hier het bewijs. Vandaag, 10 november 2015, bespreken we het raadsvoorstel om de 
gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik her in te delen tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. 
Een gemeente die circa 53.000 inwoners zal gaan tellen. De commissie Schutte startte in september 
2013 een onderzoek naar de bestuurlijke vormgeving in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. De 
conclusies van de commissie Schutte werden in februari 2014 bekend, een goede maand vóór de 
verkiezingen. In het verkiezingsprogramma van SGP Vianen, dat toen uiteraard klaar was, staat ver-
meld dat we streven naar een zelfstandig Vianen, maar ook dat als blijkt dat bestuurlijke samenwer-
king noodzakelijk is, onze 'roots' in de Vijfheerenlanden liggen. Eén van de conclusies van de com-
missie Schutte was om Vianen en Lingewaal te betrekken bij de bestuurlijke ontwikkelingen in de 
Vijfheerenlanden. Met instemming van SGP Vianen heeft de gemeente Vianen vanaf het begin mee 
gesproken over deze bestuurlijke ontwikkelingen. Je kunt beter zelf mee praten dan dat anderen 
over je praten. Tevens kun je dan zelf mede de regie bepalen, zo waren onze overwegingen. Daar 
komt nog bij dat vanuit de landelijke overheid schaalvergroting wordt gestimuleerd. Steeds meer 
taken worden overgeheveld naar gemeenten en dat vereist een robuuste ambtelijke organisatie en 
specialisme. Denk alleen maar aan het plan van minister Plasterk voor veel grotere gemeenten. 
Overal in den lande is dit in beweging, ook om ons heen. Na een aantal overwegingen, die ik nu niet 
allemaal zal benoemen, heeft ook de gemeente Vianen besloten tot het finale haalbaarheidsonder-
zoek waarvan de uitkomst vanavond voorligt. Leerdam, Vianen en Zederik liggen in hetzelfde gebied 
en vormen qua begrenzing een logische nieuwe gemeente. In de diverse onderzoeken is ook veel 
aandacht besteed aan de wijze waarop de inwoners hierover denken. Opmerkelijk vinden wij het dat 
bijna iedereen zegt: "als herindeling nodig is, dan met Leerdam en Zederik." Als SGP Vianen hebben 
wij ook onze eigen contacten met de inwoners. Uit de vele gesprekken die we gevoerd hebben, was 
bijna 100% voorstander om samen te gaan met Leerdam en Zederik. Zij onderschreven onze stelling: 
"Eén gebied, één gemeente". Ook het bestuurlijk commitment tussen de drie gemeenten is tijdens 
het voorbereidingstraject van de laatste twee jaar sterk gegroeid. lk weet nog dat een collega raads-
lid van de SGP in Leerdam zich in het begin afvroeg of Vianen eigenlijk niet in een andere vrienden-
groep zit. Recent zei hij dat wij tijdens de verkeringstijd van de laatste twee jaar goed naar elkaar zijn 
toegegroeid en dat ééri vriendengroep toch logisch is. Dat gevoel heeft SGP Vianen al vanaf het be-
gin. De conclusies van het voorliggende rapport van CodeSamen zijn helder. In de samenvatting 
wordt gemeld dat er geen belemmeringen zijn voor de vorming van een nieuwe gemeente. Daar-
naast wordt gesteld dat de nieuwe gemeente een aantal kansen kan benutten die voor de afzonder-
lijke gemeenten niet of heel lastig te realiseren zijn. Ook financieel gezien zijn er geen belemmerin-
gen, zo is de conclusie van het rapport van CodeSamen. Als gemeente Vijfheerenlanden kunnen we 
een krachtige gemeente worden met veel bestuurskracht. Ook in onze omgeving. Een belangrijke 
meerwaarde. Een gemeente met 53.000 inwoners zal een veel robuustere en gespecialiseerde amb-
telijke organisatie hebben met meer strategische kennis. Voor SGP Vianen een belangrijke meer-
waarde. En, de huidige ambtelijke organisaties van zowel Leerdam, Zederik als Vianen omarmen de 
voorgestelde herindeling. Zij kennen de kwetsbaarheid van hun eigen organisatie. Het wil nogal wat 
zeggen als men van binnenuit niet spreekt over bedreigingen maar juist van kansen. Voor SGP Vianen 
een bijzonder belangrijk positief signaal. Het zal u duidelijk zijn dat SGP Vianen positief staat ten aan-
zien van de vorming van een nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Wij sporen u aan om het proces 
van de Arhi-procedure met voortvarendheid ter hand te nemen. Laat geen tijd verloren gaan en ga 
100% voor de streefdatum van 1 januari 2018. En vergeet niet de raad in dit proces mee te nemen. 
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Dan wil ik nu graag ingaan op de provinciekeuze. Allereerst ga ik ook hiervoor terug naar de herinde-
ling van 1986.0 zult zeggen, maar toen speelde dat toch niet? Nou, dat is maar gedeeltelijk waar , lk 
grijp even terug naar mijn archief. In de memorie van antwoord van de staatssecretaris van Binnen-
landse Zaken van 31 mei 1985 blijkt dit daadwerkelijk wel aan de orde geweest te zijn. Op bladzijde 6 
van dat antwoord lees ik het volgende, ik citeer:" in het verieden hebben zowel de gemeentebesturen 
van Leerdom als van Vianen zich uitgesproken voor overgang naor de provincie Utrecht. De argumen-
ten doarvoor gelden het meest voor de beoogde gemeente Vianen. Zou ook de overgang van de be-
oogde gemeente Leerdam worden overwogen don menen wij dot, gelet op het kaartbeeld, niet te 
ontkomen volt aon overgong von de voorgestelde gemeente Zederik en daarmee van meer don de 
gehele Vijfheerenlanden noor de provincie Utrecht". Alsof de tijd heefit stil gestaan. Het voorstel is nu 
voor deze drie gemeenten, verenigd in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden, de voorkeur uit te 
spreken voor de provincie Utrecht. In het onderzoek van CodeSamen is de conclusie, na alle minnen 
en plussen, dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden beter tot zijn recht komt in de provincie 
Utrecht. Deze conclusie is ook overgenomen door de drie colleges van burgemeester en wethouders 
Eerlijk schrijft het rapport dat het in allebei de provincies kan, maar dat, na weging, de voorkeur uit-
gaat naar Utrecht. Wij zijn de laatste weken bedolven met reacties van belanghebbenden die zich 
voordeden als rechthebbenden inzake de provinciekeuze. Vooral vanuit Zuid-Holland. Daarnaast ook 
veel, vooral positieve reacties vóór Utrecht. Eén aspect wil ik er even uitlichten, te weten het agra-
risch beleid. Voor ons als SGP een belangrijk punt. Dat leek nogal in het voordeel van Zuid-Holland uit 
te vallen. Na alle punten op een rij te hebben gezet, blijken er nagenoeg geen verschillen. Daarnaast 
kent ook de provincie Utrecht een groot agrarisch gebied in de Lopikerwaard en ten noorden daar-
van naar Montfoort en Woerden. Hoewel Vianen in het verleden jaren behoorde tot het bisdom 
Utrecht vallen we pas sinds 2002 onder de provincie Utrecht. Het besluit hierover is met meerder-
heid van stemmen genomen. Toen hebben wij als SGP tegen gestemd. Na 13 jaar ervaring in deze 
provincie kunnen we niet anders concluderen dan dat het goed toeven is in deze provincie. We heb-
ben vooral voor de infrastructuur grote bedragen aan subsidie ontvangen. De lijnen naar het provin-
ciehuis zijn kort en de regio Utrecht is een van de sterkste in Nederland, ja zelfs in Europa. Ook zullen 
we als nieuwe gemeente met 53.000 inwoners een van de grotere worden in deze provincie. Er zal 
nog meer rekening met ons worden gehouden. De binding van de Vijfheerenlanden met de Alblas-
serwaard is onvoorwaardelijk. Deze binding zal altijd blijven en wordt niet verbroken door een pro-
vinciegrens. Bovendien, grenslijnen staan alleen op kaarten. De verbondenheid en de samenwerking 
met dit gebied zal ook in de toekomst onlosmakelijk blijven. Het rapport zegt dat de nieuwe gemeen-
te Vijfheerenlanden in beide provincies tot zijn recht zal komen. Met deze constatering zijn wij het 
eens. Dit houdt in dat de provinciekeuze voor SGP Vianen geen breekpunt zal zijn. Wij vinden het 
bestuurlijk niet verantwoord om alleen op gevoel en emotie een keuze te maken. SGP Vianen heeft 
met het bestuderen van de feiten, de input van de vele gesprekken, overleggen en vergaderingen, 
samen met onze ervaring in de provincie Utrecht en ons gevoel voor het gebied Alblasserwaard en 
Vijfheerenlanden, gewikt en gewogen. SGP Vianen onderschrijft de conclusie van het rapport Code 
Samen en de conclusies van de drie colleges dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden het beste tot 
zijn recht komt in de provincie Utrecht. Waarvan acte." 

De heer Van der Velden licht het standpunt van Lokaal Alert als volgt toe: 
"Vanavond neemt deze raad de beslissing voor een verzoek tot een herindeling met Leerdam en 
Zederik. Dit alles naar aanleiding van het rapport Schutte wat in het voorjaar 2014 is uitgekomen. 
Vianen werd aan het eind van het rapport genoemd als mogelijke fusiepartner voor de gemeenten 
Leerdam en Zederik die toen al diverse gesprekken hadden gevoerd met de commissie Schutte. Bij 
Vianen was dit niet het geval en wij hadden opeens met deze situatie te maken. Bij de vervolgstap-
pen in het rapport op pagina 40 geeft Schutte het advies tot vervolgstappen waarbij zelf de regie 
voeren, doorpakken en knopen doorhakken de te nemen stappen waren met vertrouwen in elkaar. 
Hierop volgden verschillende rapporten van bureau Berenschot en CodeSamen over de mogelijkhe-
den voor Vianen waarbij de Toekomstvisie Vianen 2025 leidend was. Ook uit deze rapporten bleek 
dat zelf de regie houden de beste kansen bood voor de drie gemeenten. Tijdens de onderzoeken 
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hebben de burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven goed kunnen participeren in het pro-
ces. Er zijn diverse inwonersbijeenkomsten geweest en inspraakprocedures. Ook is er gesproken met 
het maatschappelijk veld en de bedrijven. Uit deze bijeenkomsten en gesprekken bleek dat iedereen 
wel voelt voor één Vijfheerenlanden gemeente. Lokaal Alert heeft in haar verkiezingsprogramma 
"Samenwerken doe je samen" uitgesproken dat zij voor een zelfstandig Vianen is. Lokaal Alert stelt 
daarbij dat zelfstandigheid hoge eisen stelt aan onze gemeentelijke organisatie. De sleutelwoorden 
daarbij waren samenwerken en regie voeren. Naast haar verkiezingsprogramma heeft Lokaal Alert 
ook haar handtekening gezet onder het coalitieakkoord "Heldere hoofdlijnen op weg naar de toe-
komst". In het coalitieakkoord is afgesproken onder punt 4 "bestuurlijke ontwikkelingen" dat er nog 
geen standpunt over herindeling wordt ingenomen voordat het feitenonderzoek en het maken van 
analyses is afgerond. Ondertussen zijn alle feitenonderzoeken afgerond en zijn de analyses gemaakt 
en geinterpreteerd. Uit het onderzoek blijkt dat op lange termijn de zelfstandigheid van Vianen niet 
haalbaar is en dat de ambtelijke organisatie te klein is om alle taken en ambities van Vianen uit te 
voeren. Ons verkiezingsprogramma zegt ook dat er meer samenhang moet komen tussen beleid en 
uitvoeringsvraagstukken. Dit stelt hoge eisen aan ons ambtenarenapparaat. Dit is dus moeilijk te 
realiseren. Lokaal Alert heeft lang geworsteld met dit vraagstuk. Enerzijds ons verkiezingsprogramma 
en anderzijds het coalitieakkoord en de realiteit op lange termijn. Uitgangspunt voor Lokaal Alert is 
de vraag: wat is goed voor de inwoners van Vianen, waar hebben de inwoners op lange termijn het 
meeste baat bij? Lokaal Alert heeft de voordelen en nadelen van herindeling of zelfstandig blijven op 
een rijtje gezet en is tot de conclusie gekomen dat, wanneer wij zelfstandig blijven, de kans erg groot 
is dat wij over 10 a 15 jaar bij een gemeente worden gevoegd waarbij Vianen weinig meer heeft in te 
brengen. Dit vindt Lokaal Alert geen goede zaak. Als wij nu instemmen met herindeling dan houden 
wij als Vianen een sterke rol in het proces en kunnen wij het meeste voor de inwoners van Vianen 
realiseren. Kijkend naar de ambtelijke belasting en alle taken die nog vanuit het Rijk naar de gemeen 
ten toekomen, zou dit een goede zaak zijn. Ons besluit is bewust op hoofdlijnen genomen. Het is nu 
niet mogelijk om alle details al uitgewerkt te hebben. Dit voortschrijdend inzicht heeft Lokaal Alert, in 
overleg met haar achterban, doen besluiten om in te stemmen met het verzoek tot een gemeentelij-
ke herindeling. Tot zover de herindeling. Een extra probleem is de dat de drie gemeenten in twee 
provincies liggen. Dat is een gegeven. Uit alle rapporten en gesprekken met burgers komt duidelijk 
naar voren dat provincie Utrecht de beste provincie is voor de gemeente Vijfheerenlanden. In het 
raadsbesluit vraagt u bij besluit 4 en 5 om een voorkeur uit te spreken voor de provincie Utrecht of 
de provincie Zuid-Holland. Voor Lokaal Alert is er geen keuze. De nieuwe gemeente moet tot de pro-
vincie Utrecht gaan behoren. U geeft zelf al aan dat dat veel aandacht en lobbywerk vereist. Wij wij 
zen in dit kader op het raadsbreed aangenomen amendement van de VVD over de voorkeur voor de 
provincie Utrecht. Onze vraag aan de portefeuillehouder is hoe u invulling geeft aan deze wens/ eis 
van de raad. Er zullen nog veel onderhandelingen gevoerd moeten worden om tot één gemeente 
Vijfheerenlanden te komen. Vragen aan de portefeuillehouder: hoe wordt de raad betrokken bij het 
proces tot herindeling en heeft u daar al een informatie- en of samenwerkingsmodel voor ogen?" 

Namens de VVD spreekt de heer Zevenhuizen als volgt: 
" Tsja, en daar stonden we dan anderhalf jaar geleden. De inkt met de uitslag van de gemeenteraads-
verkiezingen was nauwelijks droog, negen nieuwe raadsleden in de raad en we kregen meteen maar 
het belangrijkste onderwerp uit de geschiedenis van de gemeente Vianen op ons bord: moet Vianen 
zelfstandig blijven of moet het opgaan in een groter geheel? Of zoals toen weleens tegen elkaar zei-
den: "Moeten wij nou Vianen gaan opheffen?" Als nieuw raadslid vond ik het een pittig onderwerp, 
maar ook voor de oudere of de wat meer ervaren raadsleden bleek het een heikel onderwerp te zijn. 
In de verkiezingscampagne hadden de meeste partijen aangegeven vooral voor zelfstandigheid te zijn 
en een samengaan met wie dan ook niet te zien zitten. Alleen onze lijsttrekker was daar wat genuan-
ceerder over: voor de camera van RTV Utrecht gaf hij aan dat de VVD Vianen voor een zelfstandig 
Vianen was, maar als dat niet !anger haalbaar zou blijken, diende op te gaan in een nieuwe gemeente 
Vijfheerenlanden, deel uitmakend van de provincie Utrecht. Er kwamen studies, bewonersavonden, 
e-debatten en rapporten. En we spraken met inwoners. Collega Nieuwenhuis en ik kennen door al 

Notulen openbare raadsvergadering d.d. 10 november 2015 - pagina 13



onze activiteiten in de sport, bedrijfsleven en lokale politiek heel veel van onze inwoners en we spra-
ken daar veelvuldig mee. In de sportkantine, tijdens ondernemersbijeenkomsten, in de supermarkt, 
op de Voorstraat. Veel mensen wilden er graag over praten. Wat me uit die gesprekken, maar ook 
tijdens de meeste bewonersavonden, vooral opviel was hoe genuanceerd de meeste inwoners er in 
stonden. Die inwoners volgden het debat geInteresseerd en vormden zich er ook een mening over. 
Uiteraard, er waren een paar emotionele reacties die nog steeds ageerden tegen de eerdere ge-
meentelijke en provinciale herindelingen maar bij de meeste inwoners bleken de rationele argumen-
ten de boventoon te voeren. Er komt steeds meer op de gemeenten af, de bestuurskracht van de 
gemeente baart zorgen en gezien de landelijke en regionale ontwikkelingen is verdere schaalvergro-
ting onvermijdelijk. Ze begrepen het dus heel goed. Overigens werden de meeste gesprekken afge-
sloten met een welgemeend "Sterkte, ik ben blij dat ik de beslissing niet hoef te nemen maar daar 
hebben we jullie dan ook voor ingehuurd." En zo is het uiteraard ook. Een referendum? Wij hebben 
er nooit iets over gehoord. Een puntje van zorg was er wel voor het wellicht wat reactionaire gehalte 
van de twee andere gemeenten waarmee wij weleens een paar stappen achteruit zouden kunnen 
gaan zetten. Mijn reactie was dan steevast: ga vooral stemmen en dan bij voorkeur op de enige echt 
progressieve partij die er nog is, de VVD. En dan is het zover. Zoals het er naar uitziet, beslissen we 
hier vanavond over het opgaan van de gemeente Vianen in de nieuw te vormen gemeente Vijfhee-
renlanden. Een naam overigens die vanmiddag nog door het programma Word op mijn computer als 
"niet bestaand woord" werd aangegeven. Dat dat maar snel mag veranderen. Na het verschijnen van 
de rapporten van Berenschot was het voor de VVD Vianen duidelijk dat we moesten streven naar die 
nieuwe gemeente. Ook hier in de raad hebben we daar herhaaldelijk stevig voor gepleit en het zal 
dan ook weinig verrassend zijn dat we in kunnen stemmen met het betreffende raadsvoorstel. Het 
voorliggende rapport van CodeSamen "Richting Vijfheerenlanden" heeft de VVD Vianen vooral in die 
overtuiging gesterkt. Er zijn geen belemmeringen en alle kansen om te komen tot een prachtige ge-
meente met vitale kernen, een grote economische potentie en volop ontwikkelingskansen op toeris-
tisch en recreatief gebied. Een professionele gemeente bovendien die de voorliggende uitdagingen 
aan kan en invloedrijk is in de omgeving. Dat die kansen en invloed het best tot zijn recht komen in 
de provincie Utrecht was voor de VVD al vanaf het begin duidelijk. Niet voor niets heeft de VVD, ge-
steund door D66, het initiatief genomen tot een raadsbreed aangenomen motie waarin de voorkeur 
voor Utrecht duidelijk werd uitgesproken. Tot nu toe de succesvolste VVD motie van deze raadsperi-
ode mag ik wel zeggen. Volle kracht vooruit dus wat de VVD Vianen betreft, op naar de nieuwe ge-
meente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht. Op naar de Arhi-procedure dus en als die procedu-
re net zo snel verloopt als het achterliggende traject -het is tenslotte nog geen twee jaar geleden dat 
Vianen in het rapport Schutte in een bijzin genoemd werd- dan is wellicht die streefdatum 1 januari 
2018 haalbaar. Wellicht, zeg ik. Gezien het gekrakeel dat is ontstaan in Zuid-Holland door de even-
tuele herindeling naar Utrecht kan het vervolg weleens wat minder soepel verlopen. Een aantal 
overheidsinstanties vond het nodig ons, maar vooral de andere twee gemeenten, te bestoken met 
negatieve adviezen en dreigementen bij een overstap naar de provincie Utrecht. Ook inwoners van 
de beide gemeenten hebben zich niet onbetuigd gelaten en pleiten op emotionele gronden voor een 
keuze voor Zuid-Holland. Het schijnt de besluitvorming in Zederik en Leerdam te beinvloeden en dat 
is, hoewel begrijpelijk, jammer omdat het wellicht het tempo uit het proces haalt. Een eensluidende 
keuze zou het voor minister en parlement bij de uiteindelijke beslissing makkelijker maken. Er zal nu 
ongetwijfeld wat meer lobbywerk in Den Haag nodig zijn en daar roep ik de collega's bij deze dan ook 
toe op. Toch een voordeel als je deel uitmaakt van een landelijke partij zou ik zeggen. Zoals gezegd, 
de VVD Vianen stemt in met het raadsvoorstel te komen tot een nieuwe gemeente Vijfheerenlanden 
en zal daarbij de voorkeur uitspreken voor de provincie Utrecht. Op naar de nieuwe gemeente Vijf-
heerenlanden, op naar een mooie gezamenlijke toekomst! 

Vervolgens is het woord aan de heer De Groot die het standpunt namens D66 als volgt verwoordt: 
"Nadat de commissie Schutte haar advies heeft uitgebracht is er nogal wat gebeurd. lk ga hier geen 
opsomming geven van de diverse activiteiten die geleid hebben tot het rapport van CodeSamen. Van 
belang is wel om de drie rapporten van Berenschot te benoemen want die hebben uiteindelijk geleid 
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tot de opdracht om een haalbaarheidsonderzoek in te stellen. Dat haalbaarheidsonderzoek is 
uitgevoerd door de firma CodeSamen en het eindrapport voldoet naar de mening van 066 aan de 
opdracht en is duidelijk in de conclusie te weten: er zijn geen belemmeringen voor een fusie tussen 
de gemeenten Zederik, Leerdam en Vianen. De colleges van de drie gemeenten hebben unaniem 
deze conclusie overgenomen en tevens de voorkeur uitgesproken voor de provincie Utrecht waarin 
de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden dan komt te liggen. Een en ander is verwoord en vastgelegd in 
het voorliggende raadsvoorstel "Herindeling V ijfheerenlanden". D66 is positief over het proces dat is 
doorlopen en complimenteert eenieder die daar aan bijgedragen heeft. Is nu alles goed verlopen? 
Nee, wat naar onze mening niet goed is gegaan, is de Klankbordgroep. Wellicht zijn de verwachtingen 
van de leden van de Klankbordgroep te hoog gespannen geweest. Maar duidelijk is dat als je niets 
naar de Klankbordgroep toebrengt er ook geen klank komt. Met andere woorden: de invloed en de 
betrokkenheid van de Klankbordgroep is niet goed geweest. Politiek correct zou ik nu eigenlijk 
moeten zeggen, zou voor verbetering in aanmerking komen. Wellicht toch goed om ééri voorbeeld te 
geven hoe dingen fout kunnen lopen. Tijdens de laatste vergadering op 2 november 2015 werd de 
Klankbordgroep verzocht te reageren op drie verslagen van de vergaderingen van de Stuurgroep die 
op 9 september, 16 september 2015 en 13 oktober 2015 hadden plaats gevonden. Daarmee neem je 
de Klank- groep toch niet serieus en geef je als stuurgroep niet een positief signaal af richting de 
Klankbord- groep. Jammer en een gemiste kans. Ook op 2 november 2015 is gesproken over hoe een 
en ander verbeterd zou kunnen worden. De grote lijn is wel dat de gemeenteraden meer en recht-
streeks betrokken dienen te worden bij het fusieproces en na uitvoerige discussie werd de stuurgroep 
verzocht om contact op te nemen met gemeenten waar een fusieproces al heeft plaatsgevonden. Wij 
hoeven toch niet opnieuw het wiel uit te vinden? Om een nieuwe werkwijze mogelijk te maken heeft 
de Klankbordgroep zich per vandaag opgeheven en geeft daarmee het signaal af dat draagvlak en 
betrokkenheid zeer belangrijke middelen zijn om de fusie en de integratie van de drie gemeenten tot 
een succes te maken. D66 onderschrijft deze zienswijze en ter ondersteuning dienen wij een rnotie 
in." Deze motie luidt als volgt: 

"De gemeenteraad van Vianen, in vergadering bijeen op 10 november 2015, sprekend over de nieuwe 
gemeente Vijiheerenlanden; 

overwegende dat: 
• de gemeenteraden van Zederik, Leerdam en Vianen zullen instemmen met het raadsvoorstel 

"Herindeling Villheerenlanden"; 
• er een Arhi procedure wordt opgestart; 
• de betrokkenheid en de invloed van de gemeenteroad in het proces von herindeling optimaal dient 

te zijn; 

besluit: 
• het college op te dragen om de gemeenterood von Vionen een proceduremodel voor te stellen om 

de invloed en de betrokkenheid van de road in de periode tot de doadwerkelijke herindeling zo 
optimaal mogelijk te loten z ijn." 

De heer De Groot vervolgt zij bijdrage als volgt: 
"Om met de woorden van één van onze ter zake kundige leden te spreken, wij gunnen Vianen de 
fusie en de aansluiting bij de provincie Utrecht. Met die keuze ontstaan er twee pijlers die volgens 
D66 noodzakelijk zijn voor de toekomst. Pijlers die voor de toekomstige nieuwe gemeente 
Vijfheerenlanden essentieel zijn. Als eerste pijler de investering en de verbetering in de lokale 
organisatie én bestuur. lk breng nog even in herinnering dat het rapport Berenschot duidelijk aangaf 
dat er een kwalitatieve verbetering in de organisatie, bestuur en gemeenteraad noodzakelijk werd 
geacht. De fusie tussen de gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen kan dit zeker mogelijk maken. En 
als tweede pijler: de aansluiting bij een sterke regio met een aantrekkelijke leefomgeving en een goed 
vestigingsklimaat. Weet dat de provincie Utrecht de meest competitieve regio van Europa in 2014 
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was. Tevens zijn er diverse speerpunten op de agenda van Provinciale Staten geplaatst. lk noem 
onder meer het stimuleren van leefbaarheid en regionale economie van het landelijk gebied, inclusief 
kleine kernen. Dit is zeker voor Vijfheerenlanden met veel kleine kernen een belangrijk thema. Als 
Vijfheerenlanden zich niet bij de provincie Utrecht aansluit, kun je de vraag stellen of een fusie nog 
wel gewenst is. De door ons genoemde pijlers dienen allebei als een stevige basis voor de toekomst 
van Vijfheerenlanden. Als één van de twee pijlers niet gerealiseerd wordt, is de zaak in onbalans. Dus 
is de voorkeur van de provinciekeuze Utrecht in onze ogen net zo belangrijk als de fusie zelf. Indien 
één van de gemeenteraden niet voor de provincie Utrecht kiest, wil D66 de colleges van Leerdam, 
Zederik en Vianen oproepen alles op alles te zetten om toch aan te sluiten bij Utrecht. Ter afronding 
de conclusie. Na een ledenraadpleging van onze leden in alle drie de gemeenten kunnen wij u melden 
dat D66 positief is over het raadsvoorstel "Herindeling V ijfheerenlanden" wat nu aangeboden is en 
vóór de fusie zal stemmen en tevens aangeven dat haar voorkeur voor wat betreft de provinciekeuze 
Utrecht zal zijn. Ook de beoogde datum van 1 januari 2018 heeft onze steun en voorkeur. Rest ons om 
alle partijen veel succes te wensen bij het fusie- en integratieproces." 

Tot slot is het woord aan de heer Scheringa. Zijn bijdrage is als volgt: 
"Het is nog maar twe jaar geleden dat CDA Vianen een verkiezingsprogramma schreef waarin stond 
dat wij voor een zelfstandige gemeente V ianen zijn. Dat was in november 2013 ter voorbereiding op 
de gemeenteraadsverkiezing in maart 2014. Een standpunt overigens dat door de meeste politieke 
partijen van Vianen werd ingenomen. We hadden net uitvoerig ons 750 jarig bestaan als vrijstad 
V ianen gevierd en waren en zijn trots op onze gemeente. Toen begin 2014 de eindrapportage ver-
scheen van de Commissie Bestuurlijke Vormgeving Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, ofwel de 
commissie Schutte, startte de discussie rond een mogelijke herindeling van V ianen met Leerdam en 
Zederik. De commissie Schutte was daar heel duidelijk in getuige het volgende citaat : "De rol en 
positie van Vianen kan niet buiten beschouwing worden gelaten om een robuuste en toekomst - 
bestendige gemeente Vijfheerenlanden te vormen". De gemeenteraad besloot om bureau 
Berenschot in te schakelen. Dit bureau werd gevraagd antwoord te geven op de vraag : "Bij welke 
bestuurlijke vorm is de gemeenschap van de gemeente Vianen in de toekomst het meest gebaat?". 
Bij dit onderzoek is in grote mate de bevolking betrokken geweest middels e-debatten en een uit-
gebreide enquéte. Die debatten vonden plaats in alle kernen. Als politieke partij CDA Vianen hebben 
wij gedurende de periode van dit onderzoek ook regelmatig onze leden van de ontwikkelingen op de 
hoogte gehouden en hen geconsulteerd. In juli 2014 resulteerde het onderzoek van bureau 
Berenschot tot een rapport onder de naam "Strategische verkenning bestuurlijke toekomst gemeente 
Vianen". Een belangrijke conclusie was dat "een herindeling Vijfheerenlanden een logische en in 
zekere mate gedragen ontwikkelingslijn is". Dat "in zekere mate gedragen" bleek wel uit het feit dat 
de meerderheid van de inwoners eigenlijk het liefst toch zelfstandig wilde blijven uit hoofdzakelijk 
emotionele overwegingen. Ook CDA V ianen was nog niet toe aan een herindeling. Vervolgens wilde 
de gemeenteraad een vervolgonderzoek met betrekking tot de bestuurskracht. Deze werd eveneens 
uitgevoerd door het bureau Berenschot. In januari 2015 verscheen het rapport "Haalbaarheids-
onderzoek bestuurlijke zelfstandigheid". Eén van de conclusie was "herindeling geeft de beste en 
meest duurzame impuls aan de bestuurskracht". In de raadsvergadering van 27 januari 2015 werd 
door de gemeenteraad in meerderheid besloten dat het nu tijd was om een haalbaarheidsonderzoek 
Vijfheerenlanden te starten. CDA Vianen vond het toen nog te vroeg voor zo'n onderzoek maar heeft 
aangegeven uiteraard hieraan coöperatief mee te zullen werken. Dit onderzoek werd uitgevoerd door 
het bureau CodeSamen. Op 21 september 2015 verscheen het rapport van CodeSamen onder de 
naam "Richting Vijheerenlanden". Een belangrijke conclusie is "als de gemeenten Leerdam, Vianen 
en Zederik 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". In de afgelopen weken hebben de fractieleden, het bestuur 
en de leden van CDA Vianen alle ontwikkelingen in de laatste twee jaar nauwkeurig geëvalueerd. Ook 
hebben we op 4 november 2015 op de markt aan de Voorstraat enkele honderden inwoners naar hun 
mening gevraagd. Hier was de meerderheid voor een fusie met Leerdam en Zederik in de provincie 
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Utrecht. Op een extra ledenvergadering van CDA Vianen op 4 november 2015 hebben de leden en 
het bestuur de fractie geadviseerd te stemmen voor een tusie met Leerdam en Zederik en hun 
voorkeur uitgesproken voor de provincie Utrecht. De drie fractieleden hebben vervolgens op vrijdag 6 
november 2015 unaniem besloten te stemmen voor een herindeling met Leerdam en Zederik . Wij 
willen niet verhullen dat we dat toch met spijt doen. Wij hadden hever een zelfstandig Vianen gehou 
den. Echter, ook voor ons was leidend de vraag : wat is, ook op lange termijn, het beste voor de 
inwoners van Vianen? Na ampele overwegingen zijn we tot de conclusie gekomen dat dit toch het 
beste bereikt kan worden met deze herindeling. Ten aanzien van de provinciekeuze schat ik in dat die 
keuze voor Vianen niet zo moeilijk is. Immers, die keuze heeft de gemeenraad van Vianen in 1997 al 
gemaakt. Dit leidde tot een overgang naar Utrecht in 2002. Op 27 januari 2015 heeft de gemeente-
raad van Vianen unaniem een motie van de VVD en D66 aangenomen waarin, na een eventuele fusie, 
gekozen wordt voor de provincie Utrecht. Ook uit de rapporten van Berenschot en CodeSamen blijkt 
dat de keuze voor Utrecht verreweg de beste is. Wel is duidelijk dat met de provincie Utrecht nog veel 
gesproken moet gaan worden over hoe is om te gaan met alle verbonden partijen en samenwerkings-
verbanden. Tenslotte, nog enkele opmerkingen ter afsluiting van dit betoog. Het ziet er naar uit dat 
we vanavond gaan besluiten voor een herindeling met Leerdam en Zederik in de provincie Utrecht. 
De beoogde fusiedatum is 1 januari 2018. Dat vereist een strakke planning en veel discipline bij de 
uitwerking ervan. CDA V ianen vraagt vooral om er zorg voor te dragen dat de bevolking de komende 
jaren goed ge .informeerd blijft bij dit proces. Immers, het risico bij het opgaan in een grotere 
gemeente is dat de afstand tussen het bestuur en de inwoners zo groot wordt dat het draagvlak voor 
de fusie gaat afnemen. Dat moeten we zien te voorkomen. Met andere woorden: de meerwaarde van 
de fusie voor de inwoners van Everdingen, Hagestein, Vianen en Zijderveld moet duidelijk zijn en 
blijven. Wellicht is het een optic om bijvoorbeeld ieder halfjaar een informatieavond voor de inwo-
ners te organiseren om hen dan bij te praten. Graag een reactie van het college hierop. Voor het 
college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad liggen flinke uitdagingen waar het het 
grote aantal samenwerkingsverbanden betreft. Vragen over wat we zelf gaan doen en of we met 
andere partijen gaan samenwerken, hebben een grote impact op onder andere de financier). CDA 
Vianen spoort het college aan daarover bij de gemeenteraad goed en tijdig met voorstellen te komen. 

De voorzitter stelt vast, dat hiemee een einde is gekomen aan de eerste termijn. Hij uit veel waar-
dering en respect voor de bijdragen van de raadsfracties die inhoudvol waren en gevoed ook door 
emotie. De voorzitter complimenteert de raadsleden verder met de bestuurskracht die wordt 
getoond. U geeft op een prachtige manier aan hoe u de toekomst ziet. Allemaal met een eigen 
kleuring en met belangrijke maar ook kritische kanttekeningen. De voorzitter stelt tevens tot zijn 
genoegen vast dat alle raadsfracties melding hebben gedaan over de wijze waarop zij hun achterban 
hebben betrokken, De raadsleden hebben hiermee werk gemaakt van hun taak als volksvertegen-
woordiger. Juist in dit fusietraject is draagvlak een belangrijk thema. Hoewel geen referendum is 
gehouden, stelt de voorzitter dat de vorm van raadpleging minder van belang is en spreekt zijn 
waardering uit voor de wijze waarop de raad hier vorm aan heeft gegeven. 
In reactie op de bijdragen van de fracties richt de voorzitter zich eerst tot de Stem van Vianen. De 
fractie is kritisch op een aantal punten. Mevrouw De Liefde heeft op een gedetailleerde manier 
verwoord op welke wijze zij het proces heeft beleefd en daarbij aangegeven dat zij op een aantal 
punten van mening is dat het proces niet goed is verlopen. De voorzitter betreurt dat mevrouw De 
Liefde dit zo heeft ervaren en denkt dat met overtuiging is getracht om in openheid en betrokkenheid 
de stappen goed te maken. Helaas heeft deze aanpak niet kunnen leien tot de goedkeuring van 
mevrouw De Liefde. 
Naar aanleiding van de vraag van de ChristenUnie inzake het vervolgproces wijst de voorzitter op 
beslispunt 7 van het raadsbesluit. Hierin is al een aantal vervolgstappen opgenomen. De voorzitter 
wijst daarbij expliciet op de tekst die in de onderdelen A, B en C is opgenomen en die als uitgangs-
punt hebben dat het college in samenspraak met de raad invulling geeft aan de vervolgstappen. 
Vervolgens refereert de voorzitter aan de motie van D66 en stelt dat het inderdaad van belang is om 
te komen tot een werkwijze die maximale betrokkenheid van de raad garandeert. In die zin is de 
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werking van de Klankbordgroep een bewijs dat het zo niet moet. De voorzitter denkt dat ook dat het 
goed is om te komen tot een proceduremodel voor het vervolgproces voor tal van zaken waarbij de 
gemeenteraden betrokken moeten worden. Een dergelijk model is in deze fase nog niet beschikbaar 
maar zou zaken kunnen bevatten aan hoe je vorm geeft aan het kernenbeleid. De voorzitter zegt toe 
dat hij er nauwlettend op toe zal zien dat er een procedure model komt en beveelt de motie dan ook 
aan. 
Als het gaat om de ambtelijke organisatie meldt de voorzitter dat de organisatie snakt naar samen-
werking. Op sommige punten vindt nu al samenwerking plaats op het gebied van kennis en het 
verkennen van nieuwe onderwerpen. Zoals opgenomen bij beslispunt 7 is voor de fusie van ambte-
lijke organisatie de organisatie- en bestuursfilosofie van belang. De voorzitter geeft vervolgens aan 
dat hij zich kan voorstellen dat in het proceduremodel tevens de wisselwerking met bevolking, 
bedrijven en verenigingen is opgenomen. In dat kader wordt benadrukt, dat het van belang is om ook 
voor het vervolg samen op te trekken zodat er draagvlak is niet alleen in de voorbereiding maar 
tevens in het bestaansrecht. 
De voorzitter sluit zich vervolgens aan bij de kritische toon die de PvdA heeft aangeslagen over een 
aantal gemeenschappelijke regelingen dat voor hun beurt heeft gesproken. Hij is van mening dat met 
name een aantal brieven dat de raad heeft ontvangen te prematuur en niet aan de orde zijn. Het had 
de betreffende partijen gesierd wanneer men de rust en tijd had genomen om de verschillende 
rapporten te lezen. Duidelijk is dat zowel het aangaan van een gemeenschappelijke regeling als ook 
het ontvlechten daarvan een lastige situatie is. De gemeenteraden zijn zich daar heel goed bewust 
van. Als de raden een makkelijk proces hadden willen kiezen hadden ze er voor gekozen om zelf-
standig te blijven. De raden kiezen echter voor een route voor de toekomst en dat betekent dat 
gesprekken worden aangegaan met de partners die nodig zijn. De voorzitter benadrukt vervolgens 
dat hoewel de gemeenteraden weliswaar een voorkeur voor een provincie uitspreken dit besluit niet 
aan de gemeenteraad of het college is. Uiteraard zullen de voorkeuren wel zwaar wegen bij de 
beslissing die bij gewaardeerde partners bij andere overheden wordt genomen. 
De voorzitter dankt de heer Den Hertog voor de wijze waarop hij iedereen heeft meegenomen in de 
geschiedenis en op welke manier daar lering uit kan worden getrokken. 
In reactie op de bijdrage van Lokaal Alert wijst de voorzitter op de motie van D66 mar merkt daarbij 
op dat de raad ook zonder de motie een proceduremodel tegemoet kan zien. Het komende proces is 
er ééri om samen te doorlopen. Op welke manier dit concreet wordt ingevuld, wordt opgenomen in 
het proceduremodel. 
Richting de VVD spreekt de voorzitter zijn waardering uit voor de directheid waarmee de VVD vanaf 
het begin van het traject de keuze heeft bepaald. Deze heldere lijn is van belang voor het draagvlak. 
Naar aanleiding van de bijdrage van D66 meldt de voorzitter dat hij al een aantal vragen heeft 
beantwoord als het gaat om de Klankbordgroep de consultatie en wijze van samenwerking met de 
raad. De voorzitter acht het daarbij van belang, dat niet opnieuwe het wiel moet worden uitgevon-
den en stelt dat zeker als het gaat om de Klankbordgroep en daarmee de wijze waarop raadsleden 
warden betrokken ook veel kan worden opgestoken van het vorige proces. De sterke voorkeur die 
D66 heeft uitgesproken voor de provincie Utrecht laat de voorzitter bij D66. 
Tot slot is er een compliment voor het CDA als het gaat om de wijze waarop de fractie gezamenlijk de 
worsteling heeft doorgemaakt en uiteindelijk tot een afweging is gekomen. 

De heer Nieuwenhuis informeert of hij de reactie van de voorzitter met betrekking tot het procedure-
model als toezegging kan zien. 

De voorzitter bevestigt dat dit het geval is. 

De heer Van Montfoort meldt dat de PvdA de motie van D66 kan steunen. De PvdA zou daarbij wel 
mee willen geven dat de fractie graag ziet dat de rol van de griffier ook een plek krijgt in de motie. 
Het besluit zou daarmee worden: "het college, in overleg met de griffier, op te willen dragen om de 
gemeenteraad van Vianen een proceduremodel voor te stellen om de invloed en de betrokkenheid 

Notulen openbare raadsvergadering d.d. 10 november 2015 - pagina 18



van de raad in de periode tot de daadwerkelijk herindeling zo optimaal mogelijk te laten zijn." 

Mevrouw De Liefde dankt de voorzitter voor zijn reactie. Naar aanleiding van de motie is de vraag 
aan D66 of zij in de motie niet alleen wil inzetten op de betrokkenheid van de raad maar ook op de 
betrokkenheid van de inwoners, forumleden en fractieondersteuners om op die manier meer trans-
parantie te realiseren. 

De heer Scheringa merkt op dat hij in zijn bijdrage ook de mening van het college heeft gevraagd over 
de mogelijkheid om ieder halfjaar door middel van een informatieavond de bevolking te betrekken. 
Dat is dan ook de reden dat het CDA graag zou zien dat de motie niet alleen de betrokkenheid richting 
de raad maar ook richting de bevoking betreft. Dat laatste is net zo belangrijk. Verder stelt de heer 
Scheringa dat deze motie niet alleen in Vianen maar in alle drie de gemeenteraden aangenomen zou 
moeten worden. Tot slot meldt de heer Scheringa dat het woord "proceduremodel" geen Nederlands 
woord is en in dit zin voor interpretatie vatbaar is. Verzoek aan de indieners van de motie is om daar 
op in te gaan. 

De heer Van der Velden stelt dat de motie van D66 behelst wat Lokaal Alert in eerste termijn heeft 
gevraagd met betrekking tot de betrokkenheid van de raad. Wanneer D66 de motie handhaaft, kan 
deze rekenen op de steun van Lokaal Alert. 

Mevrouw Kamstra dankt de voorzitter voor de beantwoording. Als het gaat om de motie van D66 
heeft zij via Twitter al vernomen dat deze in Zederik al is overgenomen. De ChristenUnie kan de motie 
ook steunen. Het is goed als de raad optimaal betrokken blijft. De fractie zou daarnaast de aanpassing 
die de PvdA zojuist heeft voorgesteld inzake de toevoeging van de griffier van harte toejuichen. 

De heer Den Hertog wijst op de afspraak die de Klankbordgroep heeft gemaakt met betrekking tot de 
voorliggende motie. Het is goed als hier de tekst over de griffier aan wordt toegevoegd. De heer Den 
Hertog richt zich vervolgens tot mevrouw De Liefde. Hij heeft het idee,dat mevrouw De Liefde onvol-
doende vooruitkijkt. Daar mevrouw De Liefde pas recent raadslid is en voor zichzelf is begonnen, 
roept de heer Den Hertog haar op om goed in de spiegel te kijken. De heer Den Hertog zou graag zien 
dat het voorliggende raadsvoorstel unaniem wordt aangenomen want het gaat hier om de toekomst 
van de inwoners van Vianen. In dat kader wijst de heer Den Hertog op de signalen die mevrouw De 
Liefde ontvangt en stelt dat wanneer zij deze signalen juist interpreteert zij niet anders dan kan in-
stemmen met het raadsvoorstel. Tot slot roept de heer Den Hertog de totale raad op om als krachtige 
raad door te gaan tot 1 januari 2018 onder het motto "hand in hand, kameraden, op naar de 
herindeling". 

De heer De Groot daagt het college uit om inspirerend om te gaan, metniet alleen het nieuwe 
Nederlandse woord proceduremodel, maar tevens met de invulling daarvan. Naar aanleiding van het 
verzoek om ook de inwoners van Vianen te betrekken, wijst de heer De Groot op de volksvertegen-
woordigende rol die de raad heeft. Daarnaast wordt gewezen op de beantwoording van de voorzitter 
van zojuist, die aangaf dat ook anderen worden betrokken om ook draagvlak te behouden in het 
bestaansrecht van de nieuwe gemeente. Als het college besluit om in het proceduremodel ook 
andere partijen te betrekken, wordt voldaan aan de oproep die hiertoe is gedaan. D66 handhaaft de 
motie en dient een schorsingsvoorstel in om tegemoet te kunnen komen aan het verzoek tot aanpas-
sing van de tekst. 

Mevrouw De Liefde wijst op haar verzoek om ook forumleden en fractieondersteuners op te nemen 
in de motie. 

De heer De Groot geeft nog eens aan dat hij deze vraag bij het college c.q. de colleges heeft neer-
gelegd om hier met een voorstel te komen. Uiteraard mogen alle stakeholders betrokken worden 
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maar 066 laat het aan de colleges om daarmee wel of niet te komen. De heer De Groot merkt op dat 
het er uiteindelijk om gaat de betrokkenheid van de hele gemeenschap, vertegenwoordigd door de 
raad, vorm te geven in een proceduremodel. 

De voorzitter schorst de vergadering voor 10 minuten. 

De heer De Groot meldt dat er overleg is geweest met de griffier en de PvdA over het tekstvoorstel 
van de PvdA. Hierbij is gekeken naar de mogelijkheden. Verzoek is om de heer Van Montfoort het 
woord te geven zodat hij een toelichting kan geven op de bevindingen. 

De heer Van Montfoort merkt op dat door de opdracht volgens de huidige motie aan het college te 
geven zowel raad, college, ambtelijke organisatie als griffier worden betrokken. Daar de griffier de 
ambtelijke ondersteuning van de raad is, is hij indirect betrokken in deze motie. Een punt van aan-
dacht is in dat geval een kwantitatief capaciteitsprobleem bij de griffier. De PvdA kan zich vinden in de 
huidige tekst van de motie. 

De heer De Groot geeft aan dat de motie ongewijzigd gehandhaafd blijft. 

De heer Zevenhuizen begrijpt dat de motie van D66 ook is ingediend in Zederik en wellicht ook in 
Leerdam. Vraag is of deze motie een gevolg is van een afspraak in de Klankbordgroep of een motie 
van D66. 

De heer De Groot meldt dat het hier gaat om een motie van 066, voortkomend uit de laatste verga-
dering van de Klankbordgroep waarin deze wens is geuit. De voorzitter van deze vergadering, de 
burgemeester van de gemeente Leerdam, daagde de Klankbordgroep uit te komen tot een dergelijk 
voorstel. D66 heeft dat verwoord. De heer De Groot heeft begrepen dat de griffier vanochtend, na 
ontvangst van de motie van D66, deze heeft doorgestuurd naar de gemeenten Leerdam en Zederik. 
Wat deze gemeenten met de motie doen, is aan hen. 

De voorzitter meldt dat de motie van D66 na beslispunt 7 in stemming wordt gebracht. 

De vergadering wordt geschorst tot 22,20 uur. 

5.	BESLUITVORMING OVER HET RAADSVOORSTEL "HERINDELING VIJFHEERENLANDEN" 

De voorzitter stelt voor om de zeven besluitpunten uit het raadsbesluit per besluitpunt door te 
nemen. Voorstel daarbij is ook om bij de besluitpunten 2, 4 en 5 uit te gaan van hoofdelijke stem-
ming. 

Mevrouw De Liefde doet een ordevoorstel om bij alle besluiten over te gaan tot hoofdelijke stem-
ming. Dit ordevoorstel wordt met alleen de stem van de Stem van Vianen voor verworpen. 

Besluit 1: 
Kennis te nemen van het door CodeSamen opgestelde onderzoeksrapport "Richting Vijfheerenlan-
den" van 21 september 2015, alsmede van het standpunt van de gezamenlijke colleges zoals ver-
woord in het raadsvoorstel 
De raad besluit unaniem overeenkomstig besluit 1 van het raadsbesluit. 

Besluit 2: 
Tot herindeling van de gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik tot een nieuw te vormen gemeente 
Vijfheerenlanden over te gaan en het college opdracht te geven een verzoek in te dienen bij de 
provincie(s) tot de start van een Arhi-procedure  
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Voorafgaand aan de hoofdelijke stemming gaat mevrouw De Liefde over tot de volgende stemverkla-
ring: "De Stem van Vianen roept de bestuurders van de provincie(s) op om kritisch te kijken naar de 
rapporten op basis waarvan de drie gemeenteraden een besluit nemen." 
De hoofdelijke stemming is als volgt verlopen: 
Vóór:	de raadsleden Nieuwenhuis, Kamstra, De Jong, Scheringa, Den Hertog, De Leeuw, 

Van Montfoort, Kroon, Schoonhoven, Van der Velden, De Groot, Zevenhuizen, Broekx, 
Heestermans, Hendriksen en Van Barneveld 

Tegen:	raadslid De Liefde. 
De raad besluit overeenkomstig besluit 2 van het raadsbesluit. Dit besluit wordt niet gesteund door 
De Stem van Vianen. 

Besluit 3: 
Als streefdatum voor de herindeling te noemen 1 januari 2018. 
Voorafgaand aan de stemming gaat mevrouw De Liefde over tot de volgende stemverklaring: 
"De Stem van Vianen vindt het belangrijk dat de Wet Ahri in alle zorgvuldigheid wordt uitgevoerd. 
Daarom past het noemen van een datum niet in dit proces. De kwaliteit van het onderzoek, de zorg-
vuldigheid, de mogelijkheid om andere zaken te onderzoeken indien dit past bij dit proces worden 
dan onder druk gezet. Dat is niet goed voor de zorgvuldigheid en de ingrijpende gevolgen die dit pro-
ces met zich mee brengt voor onze inwoners, maar ook voor de inwoners van Leerdam en Zederik." 
De raad besluit overeenkomstig besluit 3 van het raadsbesluit. Dit besluit wordt niet gesteund door 
De Stem van Vianen.	 - -- 

Besluit 4: 
Voorkeur uit te spreken voor de provincie Utrecht waarin de nieuw te vormen gemeente Vijfhee-
renlanden komt te liggen. 
De hoofdelijke stemming is als volgt verlopen: 
Vi:515r:	de raadsieden Nieuwenhuis, Kamstra, De Jong, De Liefde, Scheringa, Den Hertog, 

De Leeuw, Van Montfoort, Kroon, Schoonhoven, Van der Velden, De Groot, 
Zevenhuizen, Broekx, Heestermans, Hendriksen en Van Barneveld 

De raad besluit unaniem overeenkomstig besluit 4 van het raadsbesluit. 

Besluit 5: 
Voorkeur uit te spreken voor de provincie Zuid-Holland waarin de nieuw te vormen gemeente Vijf-
heerenlanden komt te liggen. 
De hoofdelijke stemming is als volgt verlopen: 
Tegen:	de raadsleden Nieuwenhuis, Kamstra, De Jong, De Liefde, Scheringa, Den Hertog, 

De Leeuw, Van Montfoort, Kroon, Schoonhoven, Van der Velden, De Groot, 
Zevenhuizen, Broekx, Heestermans, Hendriksen en Van Barneveid 

De raad verwerpt besluit 5 unaniem. 

Besluit 6: 
Het college opdracht te geven om samen met de colleges van Leerdam en Zederik Provinciale 
Staten van Utrecht en Zuid-Holland te verzoeken om in samenwerking met de gemeenten 
Leerdam, Vianen en Zederik een herindelingsprocedure te starten met als doel een herindeling 
van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik tot de gemeente Vijfheerenlanden. 
Voorafgaand aan de stemming gaat mevrouw De Liefde over tot de volgende stemverklaring: 
"Op basis van de voorliggende rapporten Strategische verkenning bestuurlijke toekomst gemeente 
Vianen, strategisch onderzoek bestuurskracht gemeente Vianen en CodeSamen zijn wij er niet van 
overtuigd dat samengaan met de gemeenten Zederik en Leerdam goed is voor de inwoners van 
Everdingen, Hagestein, Hoef en Haag, Vianen en Zijderveld." 
De raad besluit overeenkomstig besluit 6 van het raadsbesluit. Dit besluit wordt niet gesteund door 
De Stem van Vianen.
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Besluit 7: 
Het college opdracht te geven tot: 
A. Het in samenspraak met de raad opstellen van een toekomstvisie voor de nieuwe gemeente 

waarbij recht wordt gedaan aan de huidige en afzonderlijke toekomstvisies van de drie ge-
meenten zoals verwoord in het rapport van CodeSa men. 

B. Het in samenspraak met de raad opstellen van een modern kernenbeleid, waarbij de vitaliteit 
van onze dorpen geborgd blijft en waarbij de zeggenschap van gemeenschappen en van de ge-
meenteraad evenwichtig wordt vormgegeven. 

C. Het in samenspraak met de raad opstellen van een businesscase waarbij aandacht gegeven 
wordt aan: 
• de financiele aandachtspunten als genoemd in paragraaf 4.12 van het rapport "Richting Vijf-

heerenlanden"; 
• het opstellen van een begroting op hoofdlijnen voor de nieuwe gemeente Vijfheerenianden 

waarbij de belangrijkste keuzes, parameters en kaders vooraf aan de drie gemeenteraden 
ter goedkeuring worden voorgelegd; 

• het uitwerken van een organisatie- en besturingsfilosofie en een dienstverleningsconcept 
voor de nieuw te vormen gemeentelijke organisatie die aansluiten op de maatschappelijke 
ontwikkelingen en garant staan voor een moderne, klantgerichte, innovatieve en ook open 
cultuur. Daarbij dient te worden aangegeven met betrekking tot welke nu nog uitbestede ta-
ken mogelijkerwijze een heroverweging gemaakt moet worden. 

D. Het in samenwerking met het Rijk en de provincies starten van gesprekken over de ontvlechting 
uit de wettelijke aan provinciegrenzen gebonden gemeenschappelijke regelingen. 

E. Het op inhoudelijke gronden motiveren van de samenwerkingsverbanden die het best passen op 
het profiel van de nieuwe gemeente 

F. Het in beeld brengen van de frictiekosten die daarbij ontstaan voor de eigen organisatie(s) en de 
samenwerkingsverbanden.  

Voorafgaand aan de stemming gaat mevrouw De Liefde over tot de volgende stemverklaring: 
"Het mag duidelijk zijn dat de Stem van Vianen tegen de voorgenomen herindeling met Leerdam is. 
Wanneer er inderdaad een herindeling komt, dan is het volgens de wet een democratisch gelopen 
proces. Dat wij een tegengeluid laten horen, wil niet zeggen dat we geen constructieve samenwer-
kingspartij zijn. Wij lopen alleen niet zomaar mee. Uiteraard is het van belang om te kijken naar de 
manier van samenwerken, consequenties van de verschillende gemeenschappelijke regelingen voor 
de kwaliteit van het leven van onze inwoners. Wij vinden het wel van belang dat ook de forumleden, 
fractieondersteuners ook bij deze bijeenkomsten worden toegelaten. Juist dit is belangrijk voor het 
democratische proces en de nieuwe cultuur binnen de nieuw te vormen gemeenteraad. Onderschat 
het beiang van een nieuwe cultuur binnen een nieuw te starten gemeenteraad niet, daarom is het 
belangrijk dat ook de forumleden en fractieondersteuners worden meegenomen in dit proces. 
Het is ook van belang, dat onze inwoners worden betrokken worden bij dit proces. Juist dit draagvlak 

creëren is ontzettend nodig. De Stem van Vianen wil een zorgvuldig proces en zal daarin constructief 
meedenken, juist om de inwoners beter te blijven vertegenwoordigen." 
De heer Zevenhuizen gaat over tot de volgende stemverklaring: 
"Wij stemmen vóór en benadrukken dat de VVD het proces enorm transparant en open vond. De 
VVD stelt dat inwoners alle mogelijkheden hebben gehad om in te spreken en de raadsleden te 
spreken." 
De raad besluit unaniem overeenkomstig besluit 7 van het raadsbesluit. 

De voorzitter brengt tot slot de motie van D66 in stemming. 

Motie D66 inzake voortgang nieuwe gemeente Vijfheerenlanden 
De motie intake de voortgang in het proces voor de vorming van een nieuwe gemeente Vijfheeren-
landen wordt unaniem aangenomen.
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SLUITING 

De voorzitter kijkt terug op een bijzondere vergadering waaraan hij met een goed gevoel zal terug-
denken. Een woord van dank is er voor alle raadsleden voor de constructieve en mooie wijze waarop 
de besluitvorming heeft plaatsgevonden. 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur. 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering 
van 15 december 2015, 
de griffier,	 de voorzitter, 

C.J. (Kees) Steehouwer	W.G. (Wim) Groeneweg 
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Verslag raadsvergadering Leerdam van 10 november 2015 
Aanvang: 19.30 uur 
Sluiting: 22.40 uur 

Aanwezig: M. Houtman (voorzitter), J.C.A. van den Berg (Leerdam2000), J. van Beuzekom (CU), 
A. Bijl (SGP). M. van Genderen (SGP), D. Golverdingen (CDA), N. Gros (Leerdam2000), 
Heijltjes (Leerdam2000), M.E.G.A. Horden-Bloemen (VVD, later), K. Koyuncu (PvdA), A.F.A.M. 
van der Leest (VVD), G. Middelkoop (Leerdam2000), C.S. van 't Pad (PvdA), J.A. van Santen 
(Leerdam2000), Z. Tosun (PvdA), M. de Visser (SGP), M.G. Visser (CDA), T.H. van Weverwijk 
(CDA), H. Wolting (CU); 
Wethouders: A. Bruggeman, A.W. Keppel, W. van der Leij; 
Griffie: 0. Wevers, B.T. de Winter; 

01.0pening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. De agenda wordt conform vast esteld. 

02.Spreekrecht burgers 
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt. 

03.Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 

04.Debat over het raadsvoorstel nr. 15-00310 "Herinrichting Vijfheerenlanden" 
De heer Van den Berg (L2000): 
Allereerst moet het voorstel niet zijn "in te stemmen met herindeling" maar "in te stemmen met een 
verzoek tot herindeling". In het verkiezingsprogramma van L2000 staat dat de partij pal staat voor de 
autonomie van Leerdam. Dat zou dus betekenen dat L2000 stemt tegen herindeling. Maar er staat ook 
bij dat we voor typisch lokale kwesties moeten zoeken naar typisch lokale oplossingen. Met een 
herindeling kunnen we belangrijke lokale onderwerpen meenemen in het proces om te komen tot een 
herindeling met Zederik en Vianen. L2000 is een lokale partij die staat voor een keuze die gedeeltelijk 
afbreuk doet aan een speerpunt van zijn verkiezingsprogramma. Wij zijn ook een dynamische partij, 
die niet wegkijkt bij soms moeilijke beslissingen. Wij houden altijd het belang van de burger in het ;Dog. 
Volgens het rapport van Code Samen worden de burgers wijzer van een herindeling. Het rapport neigt 
naar een voorkeur voor de provincie Utrecht. Maar hoe persoonlijk is dit? Gelet op de algemene 
belastingdruk, is dat een terechte voorkeur. Misschien heeft Zuid-Hollland te laat gereageerd en laten 
zien dat ze ons graag in de provincie willen houden. Van Utrecht weten we inmiddels dat ze ons er 
graag bij willen hebben. L2000 laat vanavond ieder zijn eigen keus maken. Maar de mooiste toekomst 
voor de burgers van Leerdam zie ik persoonlijk in de Vijfheerenlanden, liggend in de provincie Utrecht. 
Daarover is geen discussie. 
Mevrouw Van 't Pad (PvdA): 
Er moet een belangrijke beslissing worden genomen waar we niet al te gemakkelijk aan voorbij moeten 
gaan. Het is prettig en overzichtelijk om als gemeente te bestaan uit een stad en drie kernen. Als er 
echter vanuit allerlei verschillende geledingen van alles op je afkomt. dan moet je toch iets. Hiermee 
zijn we als Leerdam en de andere gemeenten in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden geconfronteerd. 
De gemeentes zijn al lang met elkaar in gesprek over de vraag hoe we dit gebied gaan inpassen; gaan 
we één gemeente Alblasserwaard/Vijfheerenlanden maken? Daar zijn al allerlei gedachten over 
geweest, verschillende meningen over geuit en rapporten over verschenen en nu zijn we uiteindelijk 
hier beland. Na al die rapporten, onderzoeken en gesprekken met inwoners en gesprekken onderling 
denk ik dat het erg belangrijk is dat we op dit moment als raad voor deze keuze staan. Want uiteindelijk 
maakt iedere politieke partij voor zichzelf de keuze en we zitten hier allemaal in het belang van onze 
inwoners. We kijken er allemaal naar met onze eigen kleuren, invalshoeken en achtergrond, maar wat 
we met zijn allen gemeen hebben is dat we het niet doen voor onszelf maar juist voor het belang van 
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onze inwoners. De PvdA vindt dat het niet goed is om te kiezen voor de goedkoopste of makkelijkste 
optie maar dat je een waardevolle bijdrage wilt leveren voor je gemeente. Dan gaat het om 
arbeidszekerheid voor mensen creeren , bestaanszekerheid, sociale woningbouw, binding tussen 
mensen. Dat betekent wel dat je als gemeente robuust en stevig en sterk moet staan om al deze 
punten voor je mensen te kunnen verwezenlijken. De vraag is hoe je dat dan doet. Na al die rapporten 
zijn we dus uitgekomen op de combinatie Zederik, Vianen en Leerdam. Qua bevolking, type mensen, 
passen die bij elkaar. Vrij gelijke gemeentes. Natuurlijk zal de ene wat duurder zijn in sommige 
opzichten; de ander heeft, zoals wij, Broekgraaf woningbouwproject. Maar je bent wel allemaal op 
eenzelfde manier met je inwoners bezig. Het is goed om te zien dat je gezamenlijk dezelfde doelen wilt 
nastreven — ook als gemeentes al. Het zal duidelijk zijn dat we voor de herindeling zijn. Dat hebben we 
bij de verkiezingen al aangegeven. We willen een bestuurlijk robuuste eenheid gaan vormen en of dat 
door middel van een herindeling of een ambtelijke fusie zou moeten zijn, als het maar een langdurig 
bestendige vorm zal zijn. Toen kwam ook nog de keuze: Vianen ligt in de provincie Utrecht — hoe ga je 
dat oplossen? Ook daar kan je verschillende argumenten voor aandragen, zoals emotionele 
argumenten duidend op de verbondenheid met de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Maar we blijven 
toch waar we zijn in deze omgeving, ongeacht in welke provincie we liggen. Het is belangrijk dat in de 
provincie ruimte is voor jouw gemeente om ook zijn eigen belangen na te streven; dat de gemeente 
meehelpt, meedenkt; dat de provincie dichtbij is, nabij is; dat er gekeken wordt naar duurzaamheid, 
hoe je het economisch samen kunt oppakken. In die zin zijn we ervan overtuigd dat de gemeente 
Vijfheerenlanden ook beter tot zijn recht kan komen in Utrecht. Als je ook de sociale banden ziet die er 
zijn, zeker ook in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden — veel kinderen gaan in Gorinchem naar school. 
er zitten er ook veel hier maar er gaan er ook naar Culemborg. Als je dan kijkt vanaf het MBO, HBO, de 
universiteit hoeveel van de Leerdamse kinderen zitten niet in Utrecht op school. Je ziet daar zoveel 
mensen naar toe gaan altijd. En ook qua werkgelegenheid — natuurlijk zullen er nog steeds mensen in 
de regio Gorinchem werken — je ziet toch steeds meer mensen in de regio Utrecht aan het werk. Wat 
zou er mooier zijn dan dat met elkaar te kunnen verbinden in een provincie om ook te zorgen dat de 
busverbinding zoals die is op die manier blijft en dat je daar extra aandacht aan zou kunnen besteden 
in de nieuwe provincie. lk denk dat het punt duidelijk is, voorzitter, wij zullen voor deze herindeling en 
voor de provincie Utrecht uitspreken. 
De heer Van Beuzekom (CU): 
Het is vandaag enerzijds een historische dag — we gaan een besluit nemen over de toekomst van 
Leerdam waarbij onze gemeente zijn zelfstandigheid op zal moeten geven — maar daar een stuk 
bestuurskracht voor terugkrijgt en als gemeente veel robuuster wordt. Anderzijds gaat het slechts om 
verandering van een bestuurlijk model, dat in de loop van de eeuwen al vele malen aangepast is. 
Leerdam blijft gewoon op dezelfde plaats liggen. In 1406 wordt voor het eerst geschreven over het 
bestuur van de stad. Vijfheerenlanden moet worden beschouwd als een deel van een overgangsgebied 
tussen het Hollands-Utrechts veengebied en het kleigebied van de Betuwe. Dit gebied is ontgonnen 
tussen 1000 en 1150.Vooral de bisschop van Utrecht speelde hier een belangrijke rol in. In 1256 
werden vele stukken grond tussen Lek en Linge verkocht aan Otto van Gelre. Ook aan de heer van 
Arkel wordt grondgebied verkocht. En dit gebied moest worden beveiligd tegen het water. Vijf heren 
werkten daarbij in 1284 samen: Arkel, Ter Leede, Hagestein, Everdingen en Vianen. Leerdam is in 
later tijden een zelfstandig graafschap. In Franse tijd komt de vraag of het bij Holland hoort. De 
Leerdammers bestrijden dit. Maar er wordt besloten dat de Bataafse Republiek ondeelbaar is en 
daarmee komt een eind aan het probleem. Eerst heet het Departement van de Rijn — en dat zou je 
kunnen vergelijken met nu Gelderland — en later in 1801 wordt het Departement Holland. En sinds die 
tijd. twee eeuwen, hoort het dus bij Holland. Daarvbór hoorde het dus wel bij andere gebieden. Volgens 
Wikipedia spreekt men in onze streek Vijfheerenlands, en ze noemen dat een variant van het Utrechts-
Alblasserwaards. Historisch zijn er dus zowel lijnen met Utrecht als met Holland en Gelderland. Wij 
staan nu voor de beslissing om wel of niet over te gaan tot het samenvoegen van drie gemeenten tot 
een nieuwe gemeente. Daarnaast brengen we een advies uit tot welke provincie deze nieuwe 
gemeente zou moeten behoren. Wij zijn de verkiezingen in 2014 ingegaan met een duidelijk positief 
antwoord op die vraag. Eigenlijk zouden we het liefst zelfstandig blijven maar wij denken dat Leerdam 
op de lange termijn niet bestuurskrachtig genoeg is om de uitdagingen aan te kunnen die op ons 
afkomen. Wij kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid. Vandaar dat wij toch volmondig •ja' zeggen tegen 
de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Wij worden daarin bevestigd door de rapporten die in de loop 
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van de afgelopen jaren verschenen zijn. U kent die rapporten: PWC, Schutte, Berenschot, Code 
Samen. Als we de profielschets van het laatste rapport leggen naast de profielschets 'Leerdam 2030' in 
ons verkiezingsprogramma dan zien we daarin veel overeenkomsten. Daar zijn we als CU Leerdam blij 
mee. We hebben steeds een consistente koers gevaren. We hebben onze kiezers niet voor de gek 
gehouden, dat is evident. Afgaande op de reacties van de Leerdamse bevolking roept herindeling ook 
geen grote problemen op, anders zou het hier vanavond stampvol zijn. De provinciekeuze ligt 
gevoeliger. We hebben in het rapport van Code Samen plusjes en minnetjes gezet. Als we gaan tellen 
komt Utrecht op 10 plusjes. Zuid-Holland komt op 5 plusjes en 5 minnetjes. Dat is duidelijk wat minder. 
De SGP komt tot een totaal andere beoordeling. Zij hebben 12 argumenten voor Zuid-Holland en 2 
voor Utrecht. Onze conclusie is in elk geval dat de SGP het leuk heeft geprobeerd maar de 
argumenten overtuigen ons absoluut niet. Daarom samengevat: dit is aan de ene kant een historische 
dag maar aan de andere kant slechts een verandering van een bestuurlijk model. Wij kiezen voor 
kwaliteit en duurzaamheid en dus voor herindeling — de uitgebrachte rapporten bevestigen die keus. 
Onze achterban heeft ons bij de verkiezingen mandaat gegeven om te kiezen zoals we nu doen. Wij 
kiezen voor de provincie Utrecht op rationele gronden — emoties mogen natuurlijk best een rol spelen. 
maar we denken dat rationele gronden belangrijker zijn. De argumenten van de SGP voor Zuid-Holland 
overtuigen ons echt niet. Er zou m.i. maar éért argument zijn en dat is Feyenoord. Maar dat is zo een 
emotioneel, gevoelsmatig argument. Wij staan volledig achter herindeling en aansluiting bij de 
provincie Utrecht en wij wensen het college wijsheid toe bij de uitwerking. 
Mevrouw Visser (CDA): 
Je kunt je wel eens in een wereld bevinden, in je gedachten, in je overwegingen, die je imaginair kunt 
noemen. U kent waarschijnlijk allemaal de namen van dr. Sherlock Holmes en dr. Watson. Die twee 
waren eens gaan kamperen in een bos. Na een poos werden ze wakker onder de nachtelijke hemel. 
Dr. Holmes zei: "Watson. kijk eens omhoog: wat zie je?" "Ik zie duizenden sterren". "En wat betekent 
dat voor jour. vroeg Holmes. "Ik veronderstel dat dat betekent dat we van alle planeten in de ruimte 
blij mogen zijn dat we hier op aarde wonen. In Gods ogen zijn we maar kleine schepselen maar we 
mogen ervoor gaan om onze zegeningen waard te tonen. In meteorologische zin betekent dit dat we 
morgen een zonnige dag zullen hebben. En, Holmes, wat zegt het jou?" "Beste Watson, het betekent 
dat iemand onze tent gestolen heeft." Als wij nu door de ramen van de werkelijke wereld naar buiten 
zouden kijken, wat zien we dan? lk heb al eens eerder gespeeld met het beeld van de ramen naar 
buiten. En hier geldt het ook weer: uitzicht houden en de blik op de buitenwereld. Mogelijkheden 
ontdekken en gebruiken: uitdagingen aangaan en voor ons is het ook een beetje verschuiven van het 
voeteneind naar het centrum. We hebben het rapport gelezen, we hebben de argumenten gehoord en 
we hebben ze bij wijze van spreken geteld en gewogen. Wij zijn niet over één nacht ijs gegaan. We zijn 
ook niet bang om, wanneer het betrouwbaar is, het ijs op te gaan. Die betrouwbaarheid is overigens 
maar betrekkelijk in dit geval. Het gaat allicht om de vraag: wat zit er eigenlijk in voor ons. "Bestuurlijk 
krachtig om de huidige en toekomstige uitdagingen en opgaven aan te kunnen". Dat is waar we naar 
streven. Al in ons verkiezingsprogramma hebben wij dit aangegeven. Dat openstaan voor nieuwe 
kansen op dit gebied, dat we de toekomst van onze bewoners hoog hebben staan, en dat we beseffen 
dat we op termijn niet meer dezelfde service kunnen geven en kunnen voldoen aan alle verwachtingen 
die men heeft in zijn of haar gemeente. Hierbij hebben we ook aangegeven dat vitale kernen hierbij 
heel belangrijk zijn en dat we willen blijven werken aan ons kernenbeleid. Uit het onderzoek van Code 
Samen blijkt dat er geen belemmeringen zijn voor de gemeentelijke herindeling en dat er zelfs veel 
kansen zijn om de gewenste doelen en opgaven, gesteld aan ons gebied, adequaat te realiseren. En 
we lijken op elkaar. Er liggen verbindingen, inhoudelijk, maatschappelijk en ruimte-maatschappelijk en 
ook onze maatschappelijke opgave is vergelijkbaar. Uiteraard komt dit vanwege de landelijke trend 
maar het zegt ook wel iets over de regio waarin we wonen. In alle drie de individuele gemeentes staan 
we voor opgaven die beter samen te realiseren zijn dan alleen. We lezen in het rapport dat samengaan 
een duurzame, krachtige, effectieve en efficiénte gemeente zal geven. En dat is in het belang van onze 
inwoners. En dat is wat wij. als CDA Leerdam, willen en waar we voor zullen gaan. En dan komt de 
provinciekeuze. Het is goed om te lezen dat wij als gemeente Vijfheerenlanden in beide provincies tot 
voile wasdom kunnen komen. Het is inderdaad zo dat gemeente- en provinciegrenzen maatschappelijk 
steeds minder relevant worden, en zeker in onze positie als uiterst puntje van Zuid-Holland zijn we ons 
daarvan degelijk bewust. We kunnen winkelen, naar het ziekenhuis gaan, werken, ontspannen in 
Utrecht maar ook in Dordrecht. En dat gebeurt ook. Wat zijn provinciegrenzen als je op een driepunt 
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woont? Dan gaat het om economische groei, wat we allemaal willen, innovatie en, heel concreet, de 
nabije aanwezigheid van belangrijke onderwijs- en zorginstellingen. Gisteren hadden wij over dit 
onderwerp een ledenvergadering. Een van onze bestuursleden had een prachtig voorbeeld dat ik u niet 
wil onthouden (toont een kaart van Zuid-Holland). Wie naar Den Haag, het kloppend hart van Zuid-
Holland wil gaan, rijdt daarvoor het handigst via het kloppend hart van Utrecht. De afstand is te groot 
en dat is iets waar wij al jaren tegenaan lopen. Ons standpunt is dat we er vertrouwen in hebben de 
aansluiting bij de provincie Utrecht te realiseren. Wat stellen we nu eigenlijk voor in de Rijnmond-regio? 
Waar liggen we met ons hutje en mutje in de regio? En waar komen onze bewoners eigenlijk vandaan? 
Welke prognoses zijn er voor de toekomst? Allemaal vragen die je kunt beantwoorden door ijverig te 
studeren. Maar de tijd voor studie is voorbij voor ons — we hebben besloten. Op goede gronden. We 
denken er wijs aan te doen om het besluit uit te voeren zo dat mogelijk is op basis van democratische 
regels. Wel willen we u nog het een en ander voorleggen. Een zin uit een wetenschappelijk rapport van 
de Universiteit van Utrecht. Het heeft als titel "Utrecht 2040". Een lezenswaardig rapport overigens. 
Daar wordt bij voorbeeld vermeld op pagina 12 en 13 "Toch zal de groei in de werkgelegenheid 
aanhouden met een gemiddelde van 0,8 per jaar in de periode tot 2020. De werkgelegenheidsgroei ligt 
met dit cijfer op een iets hoger niveau dan de verwachte bevolkingsgroei van 0,5% per jaar." En op 
bladzijde 42: "Het toenemende ruimtegebrek voor bedrijven in de provincie Utrecht kan er wel eens de 
reden van zijn dat bedrijven uit overige delen van de Randstad Utrecht als vestigingsplaats links laten 
liggen." En dat geeft nu aan hoe belangrijk wij zijn voor Utrecht. Wij tellen mee want wij hebben de 
ruimte. Dat zijn nu wel argumenten. En we willen nu eigenlijk niet opnieuw gaan discussieren. Onze tijd 
van discussie is geweest — we weten wat we willen. Onder het motto van de uitspraak 'doe wel en zie 
niet orrf met de blik gericht op de toekomst besluit onze fractie om in te stemmen met dit voorstel tot 
herindeling en onze voorkeur uit te spreken voor de provincie Utrecht. 
De heer De Visser (SGP): 
Voor ons ligt het raadsvoorstel Herindeling Vijfheerenlanden,waarin niet minder dan zeven 
besluitpunten zijn opgenomen en die ook nog eens gelijktijdig voorliggen in de gemeenten Vianen en 
Zederik. Voor ons is dit geen feest. De SGP fractie heeft na het verkennende onderzoek van 
Berenschot een uitgebreide analyse gemaakt van de noodzakelijkheid en wenselijkheid van de 
opschaling van de gemeentelijke overheid. Onze conclusie was toen dat die noodzaak of vooral dat 
Berenschot en anderen werd aangepraat. De noodzaak bestaat voor Leerdam ook nu nog niet. En we 
konden toen dan ook niet over wenselijkheid spreken gezien de grote nadelen die aan opschaling 
verbonden zijn. De SGP-fractie heeft zich op 2 oktober gehouden aan haar verkiezingsprogramma en 
tegen gestemd. We hebben het besluit dat toen genomen is gekarakteriseerd als een fundamenteel 
besluit, om een intentie tot herindeling uit te spreken. De meerderheid van de raad heeft zich achter die 
intentie opgesteld. We staan nu voor nieuwe besluiten die voortbouwen op de besluiten van 2 oktober 
2014. We gaan de discussie die we toentertijd gevoerd hebben niet opnieuw doen. Dat lijkt ons 
bestuurlijk gezien niet de juiste insteek. Gedane zaken nemen geen keer. Onze kritische houding tegen 
herindeling en de zeer beperkte meerwaarde daarvan blijft echter bestaan. Op 2 oktober 2014 hebben 
we aangegeven dat we wel graag verder willen met de gemeente Zederik, als een nuance op de 
tegenstem die we toen hebben uitgebracht. Het haalbaarheidsonderzoek wat nu voorligt van Code 
Samen heeft geen onoverkomelijke vraagstukken aan het licht gebracht. Zoals bij elke fusie zijn er 
diverse hobbels te nemen en volgt er een complex proces van samenvoeging van organisaties, 
ontvlechting, beleidsharmonisatie. Fusie is echter haalbaar. En het rapport constateert een ruime mate 
aan overeenstemming tussen de gemeenten. Alles overwegende zal mijn fractie daarom vanavond 
besluit 2, het verzoek tot herindeling, om de herindeling voor te bereiden bij de provincies, zal mijn 
fractie vanavond steunen. Als fractie willen we hierna ingaan op de kritische succesfactoren van de 
nieuwe gemeente, een vooruitblik. De eerste succesfactor die ik wil noemen. of de gemeente wil gaan 
in het spoor van Gods heilzame geboden. De Here geeft ons in de Bijbel aanwijzingen over de 
innchting van ons persoonlijk leven maar ook over de inrichting van het openbare leven. We zien er 
daarom naar uit dat in de nieuwe gemeente respectvol met de christelijke waarden en normen, die in 
de dorpen en steden aanwezig zijn, wordt omgegaan. De Kerk is al meer dan 600 jaar een constante 
factor in deze streek. De democratie, het rechtssysteem en de economie zijn tot ontwikkeling gekomen 
op basis van christelijke waarden en normen. Ontbreken of vervagen die waarden en normen dan gaan 
deze zaken democratie, het rechtssysteem en economie teloor. En dit is in de westerse wereld goed 
waar te nemen. Laten we daarom dankbaar zijn voor de aanwezigheid van de christelijke 
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gemeenschappen , die koesteren en putten uit eeuwenlange traditie. We zouden ook graag zien dat in 
de nieuwe gemeente een vorm van christelijk ambtsgebed werd ingevoerd. Gehoorzaamheid aan God 
en de zegen van God zijn nauw aan elkaar verbonden. Dat zien we zo vaak in de geschiedenis van de 
Bijbel maar ook in ons eigen leven. Als SGP-fractie wensen we dan ook dat Gods woord in de nieuwe 
gemeente gerespecteerd zal worden en dat we daaruit kunnen putten. De tweede succesfactor. De 
nieuwe gemeente heeft de aanvullende taak de zwakkeren in de samenleving te ondersteunen. 
Aanvullend op de ondersteuning uit families en gemeenschappen. Echter, zoveel mensen hebben 
noden die niet binnen families of gemeenschappen opgelost of gedragen kunnen worden. Of de 
medemensen in de directe omgeving zullen die verantwoordelijkheid niet dragen. Dat is 
betreurenswaardig. In die gevallen heeft de gemeente een taak. De ondersteuning van 
hulpbehoevende mensen is binnen de drie gemeenten op verschillende manieren geregeld. Dat is in 
de eigenheid van de gemeente terug te zien. Echter, de vorming van een nieuwe gemeente vraagt om 
harmonisatie van de verschillende beleidsvelden. Een deze harmonisatie kan onzes inziens tot grote 
persoonlijke problemen en maatschappelijke onrust gaan leiden omdat de aanpak van de nieuwe 
gemeente niet aansluit bij wat de mensen gewend waren. Wat de onderzoekers van Code Samen ook 
niet goed in beeld hebben gebracht zijn de achterstandswijken. Schijnbaar zijn die inmiddels van de 
radar verdwenen. En dat is geen goed teken en daar willen wij hier nadrukkelijk aandacht voor vragen. 
Ten derde zal de nieuwe gemeente zich moeten bewijzen als een goede dienstverlener om daarmee 
relevant te worden voor de burgers en de bedrijven. De grotere afstand moet worden overbrugd. En 
daarom moet worden gezocht naar een goed niveau, zodat de burgers plezierige en persoonlijke 
contacten houden met de gemeente. Dat is essentieel voor een goede interactie. Als de gemeente 
besluiten neemt die minder populair zijn dan zullen die beter geaccepteerd en gedragen worden als er 
een goede dienstverlening tegenover staat. Bedrijven willen op een zakelijke manier benaderd worden. 
Geen enkele ondernemer mag aanleiding hebben om te zeggen dat de gemeente de grootste rem op 
de bedrijfsontwikkeling is. In dit kader vinden wij het belangrijk dat de nieuwe gemeente weer veel 
dienstverlening zelf gaat uitvoeren. Hiervoor is gekwalificeerd personeel nodig. Wij onderstrepen het 
belang van het dienstverleningsconcept zoals dat in besluit 7 wordt genoemd. En de daar genoemde 
heroverweging van de nu nog uitbestede taken zien we met belangstelling tegemoet. De vierde 
succesfactor. De SGP ziet het succes afhankelijk van de provinciekeuze. In lijn met de door ons 
ingediende motie op 2 oktober om de voorkeur uit te spreken voor Zuid-Holland hebben we de 
afgelopen weken onze provinciekeuze opnieuw onderbouwd. U hebt van onze argumenten kunnen 
kennisnemen en derhalve ga ik die niet herhalen. In onze visie is het blijven in Zuid-Holland het beste 
voor de inwoners van Kedichem, Leerdam, Oosterwijk en Schoonrewoerd en is daarmee ééri van de 
succesfactoren. Tussen Kinderdijk en de Diefdijk ligt een uitgestrekt weidegebied waarin de 
veehouderij wordt afgewisseld met dorpen, natuurgebieden en enkele meer stedelijke gebieden langs 
de zuidrand. Dit is een landschappelijke en culturele eenheid. En we vinden het belangrijk dat we als 
bestuur de eeuwenlange samenwerking met vallen en opstaan, zoals overal dat het geval is, 
respecteren en continueren. Dat de portefeuillehouder ons op 2 oktober heeft toegezegd de cultuur in 
deze streek bij de afweging te betrekken wil ik graag dat hij laat zien waar dat in het onderzoek is 
meegenomen. We zijn ook verbaasd dat de colleges zo massief voor Utrecht kiezen. En het bevreemdt 
ons. Blijven in je eigen provincie is zo vanzelfsprekend. Bovendien is het nog erg voor de hand liggend 
dat de derde gemeente, die het laatst aanschuift — ook het intentiebesluit heeft Vianen later genomen 
dan Zederik en Leerdam — dat die laatste gemeente zich bij de twee Zuid-Hollandse gemeenten voegt. 
Daarom zijn we op zoek gegaan naar de achterliggende redenen. De voorstanders van Utrecht 
kunnen nog een bij zichzelf te rade gaan of de volgende overwegingen daarin meespelen, als een 
soort spiegel. Vianen heeft de achterliggende jaren, namelijk vanaf 2002. in Utrecht een flinke 
welkomstpremie ontvangen in de vorm van financiele middelen, subsidies en gebiedsontwikkelingen. 
En dat smaakt naar meer. Je zou kunnen denken aan dat de voorkeur is om Vianen te pleasen. Als 
een soort lokaas of beloning om mee te doen aan herindeling. Of misschien heeft Vianen uitgestraald 
dat dit is opgenomen in de huwelijkse voorwaarden. Het derde waaraan we kunnen denken is dat het 
een vorm van opportunisme is. Opportunisme is voordeel zoeken en kansen los van principes. Als uit 
het Leerdamse voor Utrecht wort gepleit lijkt het erop dat het bedoeld is om het avontuur van 
herindeling te vergroten. En dat is niet het goede zoeken voor de Leerdamse burgers. De burgers 
hebben al te maken met de onzekerheid van een nieuwe gemeente. Als we dan en passant nog even 
van provincie wisselen omdat we dat als raadsleden en bestuurders wel interessant en spannend 
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vinden creéren we onnodig extra overgang en maken we onzekerheid onnodig groter. Hoe 
onaangenaam die brieven en rapporten van de ZHZ organisaties ook zijn, er zit een kern van waarheid 
in dat het Leerdam en Zederik 5 tot 10 miljoen gaat kosten om die samenwerkingsverbanden te 
verlaten. Als we de bedragen nu optellen dan komen we ruim over de 10 miljoen heen — ik heb het al 
afgeschaald op 5 tot10 miljoen. De voorstanders om toe te treden tot de provincie nemen serieuze 
extra financiéle risico's en dat is onzes inziens met te verantwoorden naar de burgers. Wij willen ons 
als SG P meer baseren op strategische argumenten en nemen daarom nadrukkelijk afstand van de 
calculerende en, zo u wilt, de opportunistische aanpak van de voorstanders van Utrecht. Nog een 
laatste puntje wil ik noemen om dan af te gaan ronden. Leerdam heeft aanzienlijke lokale lasten. hoger 
dan in de gemeenten Zederik en Vianen. Zoals in ons verkiezingsprogramma is opgenomen willen we 
op termijn gaan behoren tot de 20% van de gemeenten met lage lokale lasten. Eén van de 
doelstellingen van de fusie is om schaalvoordelen te behalen en daarmee ook de woonlasten te 
kunnen verlagen. Al jaren hebben we in Leerdam een model dat de hoge woonlasten voor de 
hardwerkende huizenbezitters wordt ingezet om culturele voorzieningen voor een select gezelschap in 
de lucht te houden. En daar zouden we graag in deze overgang afstand van nemen, afscheid van 
nemen. Ten slotte nog over de herindelingsdatum. U vraagt in besluit 3 om in te stemmen met de 
streefdatum 1 januari 2018. U weet dat bij de SGP een traditie heerst om de twee letters DV achter een 
datum te zetten die zo ver in de toekomst ligt. Want wij weten niet wat de dag van morgen ons brengen 
zal. Voor herindeling vinden wij de datum 1 januari 2018 wel mooi, juist voorafgaand aan de landelijke 
gemeenteraadsverkiezingen. Maar we achten het niet zo realistisch. U begrijpt dat wij liever wat meer 
tijd nemen om ons op een goede manier in Zuid-Holland te nestelen dan de korte route naar Utrecht te 
nemen. 
De heer Van der Leest (VVD): 
Het heeft nadelen om als laatste in het rijtje te zitten, maar ook voordelen. Er is al een heleboel 
gezegd. dus heb je de kans om te reageren op de vorige sprekers. En dat laatste daar wilde ik maar 
even mee beginnen. De grap van Leerdam2000, van de heer Van den Berg, daar moest ik toch wel 
even van schrikken. De robuustheid verder die ik bij de volgende drie sprekers heb gehoord — wat ons 
ook zeker aanspreekt — in dat opzicht denk ik dat je daar wel degelijk op een goede manier naar moet 
kijken, want ik kom er in mijn betoog zo op terug waarom het ook naar ons idee nodig is om die 
samenvoeging, die vorming van een nieuwe gemeente te doen en waar de meerwaarde zit. lk vond het 
voorbeeld en het verhaaltje van mevrouw Visser erg leuk over de provincie , lk dacht nog even 
Imaginair. ze gaat nog verwijzen naar het lied van John Lennon Imagine all — dat vond ik in dit geval 
ook wel een beetje van toepassing: mooie vredesboodschap die erin zit. Maar het plaatje vond ik erg 
aardig inclusief de kloppende harten — langs het één op weg naar het ander. Dan naar de SGP — waar 
de CU, bij monde van de heer Van Beuzekom, terugblikt in de tijd in een prachtig geschetst historisch 
perspectief doet de SGP dat ook. Aileen een kleine historische correctie hoort daar naar mijn idee wel 
bij. want daar waar de heer De Visser zei "we moeten in elk geval wel zorgen dat het respect voor 
christelijke waarden en normen hier de boventoon blijft voeren", moet ik hem er toch op wijzen dat hij 
punt één niet het primaat heeft op waarden en normen en dat in de historie al is vastgesteld dat het 
moreel besef er al was voordat de godsdienst werd uitgevonden. Dus denk er even over na voordat je 
deze zaken naar voren brengt. Dat hebben we iets leuks om wellicht op een ander moment eens over 
te discussiOren. En dan onze bijdrage. Historisch besef en een histonsch besluit, inderdaad, samen op 
weg naar een nieuwe gemeente Vijfheerenlanden, dat is het voorstel. Waarbij nog niet is genoemd, 
tenminste niet vanavond, dat er ook andere opties in het proces zijn bekeken en besproken. Er is de 
samenwerking met Giessenlanden besproken, er is een grote regiogemeente Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden bekeken, er is gekeken naar Lingewaal. Kortom, allerlei andere opties zijn bekeken 
maar om verschillende redenen zijn die het niet geworden. Ook dat denk ik dat we ons goed moeten 
realiseren. We hebben niet zomaar een willekeurig plaatje voor ons maar een wel afgewogen voorstel. 
De commissie Schutte is er niet voor niets als eerste mee begonnen en op basis van dat advies zijn we 
verder gegaan — verder met Zederik en Vianen. Waarbij steeds de kernvraag was waarom? 
Voorgaande sprekers hebben dat ook al even aan de orde gesteld en die waarom-vraag kunnen we 
wellicht toch in tenminste twee hoofdredenen beantwoorden. In de eerste plaats, bij de vorming van 
een nieuwe gemeente is het toekomstperspectief van de burgers en de gemeente nadrukkelijk centraal 
gesteld. En we hebben gezegd, laat ons dat niet vergeten, " we willen de regie in eigen hand houden". 
Ook dat is een keuze die we zelf hebben gemaakt. De tweede reden was dat de gemeente steeds 
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meer de verantwoordelijkheid krijgt voor de uitvoering van een aantal taken. Daar moet je een goed en 
professioneel ambtelijk apparaat voor hebben. En als we dat als Leerdam zouden moeten doen dan 
zijn we daar gewoonweg te klein voor. Dat krijgen we gewoon niet voor elkaar. Dan hoor je daar direct 
wellicht de vraag achter te stellen "Is het dat dan? Want waar je terug kunt kijken in de tijd, kun je 
vooruit kijken in de tijd: wat komt er nog meer op ons af? Is dit dan het eindplaatje? Nee, natuurlijk is dit 
niet het eindplaatje, laat ik dat wat ons betreft voorop stellen. Het is altijd in beweging en we nemen nu 
een besluit voor een periode die we denken te kunnen overzien van pak-'m-beet 15 tot 20 jaar. En als 
er voor die tijd nog andere dingen gebeuren die het noodzakelijk maken opnieuw te gaan kijken naar 
"wat is de omvang en hoe zouden we het moeten doen en welke problemen komen er op ons af en 
hoe moeten we die tackelen', dan is het aan de orde om er opnieuw naar te kijken. Wel in het besef dat 
in die komende periode de wereld op een andere manier een beetje aan het veranderen is , lk zie — en 
dat heb ik ook op een van de inspreekavonden gehoord — dat de regio's op zich belangrijker worden en 
dat Europa belangrijker wordt. En dat daarmee de belangrijkheid van de provincie en het Rijk afnemen. 
Andere bestuurslagen nemen relatief gezien. in belangrijkheid af. Regio's worden belangrijk — denk 
alleen al even in Nederland aan Brainports bij Eindhoven en Mainport Rotterdam, die zelfs op weg is 
om de slimste haven ter wereld te worden, Food Valley Wageningen, en zo kan ik nog wel een tijdje 
doorgaan. Dat zijn regio's, alleen al in Nederland, die aan belang winnen. En wij zouden er ook voor 
moeten zorgen dat we hier een regio creéren waar we aan alle kanten het belang direct vanaf zien: 
hier gaat het om en dat doen we voor onze burgers. De vorige sprekers hebben daar al voldoende 
voorbeelden van genoemd waar we dan aan kunnen denken. De drie raden hebben eigenlijk de kaders 
gesteld voor de nieuwe vorming van een sterke regio. We hebben gezegd: "we gaan toekomstgericht, 
vanuit eigen kracht, samenwerkend , fusie moet meerwaarde hebben, start vanuit de inhoud, ga vanuit 
ambities aan opgave en uitdaging denken, en kies voor perspectiefrijke toekomst door bundeling van 
krachten. lk denk dat in het voorstel dat voor ons ligt nadrukkelijk naar voren komt — we hebben ook 
gekeken met elkaar naar de twee provincies waar we meet te maken hebben, Utrecht en Zuid-Holland. 
En dat leidt in feite in de vergadenng van vandaag tot het uitspreken van de voorkeur voor één van de 
twee. De raden hebben overigens daarvoor vier focuspunten vastgesteld. Die vier focuspunten zouden 
eigenlijk de beoordelingscriteria moeten zijn op grond waarvan je dan kiest welke van de twee 
provincies je voorkeur heeft. En die vier focuspunten waren de economische potentie van de 
gemeente, ruimte voor innovatie, ondersteuning voor recreatie en toerisme en een agenda vitaal 
platteland. Die komen dus ook in de verschillende rapporten terug. En op basis van die uitgangspunten 
is de discussie ook gevoerd. De zorgvuldige procedure over het proces: niets dan lof. lk vind het een 
voorbeeld hoe je bestuurlijk met een zaak als deze om zou horen gaan. De betrokkenheid van niet 
alleen de raden maar ook van de burgers, het maatschappelijk middenveld, van het bedrijfsleven, van 
de ondernemers et cetera, het is allemaal in het hele traject aan de orde gekomen en daar hebben wij 
veel waardering voor. Er is ook aansluiting gezocht bij de verschillende bestuurslagen, zoals 
provincies, de Veiligheidsregio, de Omgevingsdienst en er is ook gezocht naar de verschillende 
middelen: onderzoek, werkconferenties, inwonersbijeenkomsten, et cetera. We moeten dat even 
vasthouden voor de toekomst want mij lijkt dat voor de komende tijd aan belangrijkheid te winnen. En 
als raden hebben we ook via onderzoeken en rapporten, verschillende onafhankelijke deskundigen een 
goed beeld gekregen van de situatie. We hebben gevraagd aan accountants, financiéle specialisten, 
bestuurlijke deskundigen, communicatieadviseurs van hoe het zit. Belangrijkste conclusie daaruit is: 
financieel, bestuurlijk, et cetera is Vijfheerenlanden mogelijk én er zijn geen lijken in de kast gevonden. 
Dus daar hoeven we ons geen verdere zorgen over te maken. Ook dat wilden we maar een keertje 
onderstrepen. Alle uitwerkingen hier op tafel en besluiten moeten vandaag genomen worden. Dat 
betekent: alle beschikbare informatie, input, bekeken, gewogen, gewaardeerd en tegen die 
achtergrond nemen we dan als raad samen met Zederik en Vianen besluiten. Tot welke conclusies zijn 
wij als VVD gekomen? Allereerst vorming van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. We hebben 
kennis genomen van de rapporten, het voorstel van de gezamenlijke colleges om te komen tot de 
nieuwe gemeente Vijfheerenlanden en de VVD Leerdam geeft steun aan dit voorstel. Tevens willen we 
de colleges opdracht geven om de Arhi procedure te starten en staan we achter de streefdatum 1 
januari 2018 voor de effectuering van deze herindeling. Dan het tweede punt, provinciekeuze. Strikt 
genomen is het geen keuze, het is uitspreken van een voorkeur. Het gaat om een goede beschouwing 
van de argumenten tegen de achtergrond van de door onze raden al gegeven kaders. Want zowel het 
onderzoeksrapport als het raadsvoorstel zijn duidelijk: voorkeur voor de provincie Utrecht. Niet een 
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alles overtuigend verschil. Nee. meer een soort 60:40 en zeker geen 90:10 verhouding. In die 
verhouding moeten we het ongeveer zien. Beide provincies zijn een reële optie. Aileen tegen de 
achtergrond van de door ons zelf aangegeven kaders heeft Utrecht de voorkeur. En dat heeft binnen 
de VVD Leerdam wel tot stevige discussies geleid. Met name de waardering van het ijkpunt 'vitaal 
platteland' zorgde voor verschil van inzicht. De VVD Leerdam , de steunfractie en het bestuur komen op 
basis van de voorliggende feiten tot de voorkeur voor de provincie Utrecht. Echter. elk raadslid kan en 
mag hierbij een eigenstandige afweging maken. Wij hebben het principe van stemming zonder last en 
ruggespraak hoog in het vaandel staan en schrijven geen fractiediscipline voor. Dat leidt ertoe dat mijn 
collega mevrouw Horden tot een andere keuze is gekomen dan de VVD Leerdam , gebaseerd met 
name op het ijkpunt 'vitaal platteland'. Dat zal zij uiteraard desgewenst verder toelichten. Dat kan per 
saldo wel bijdragen, hebben wij ons gerealiseerd, aan een zo groot mogelijke steun voor ëén van de 
provincies. Dat realiseren wij ons ook en dat spijt ons. Wij zouden graag zien dat zowel binnen 
Leerdam als bij de besluitvorming in Zederik en Vianen eenduidig uitgesproken wordt voor welke 
provincie we met elkaar de voorkeur hebben en, nogmaals, gebaseerd op de door ons zelf gestelde 
kaders. En we realiseren ons dat de voorliggende besluiten en de resultaten qua geldigheidsduur geen 
eeuwigheidswaarde hebben maar slechts voor een beperkte periode, 15 tot 20 jaar wellicht. Ook 
tekenen we aan dat Leerdam weliswaar een raadsprogramma heeft maar dat de VVD, evenals 
overigens de ChristenUnie, niet is vertegenwoordigd in het college dus ook geen stem heeft gehad in 
het opstellen van het raadsvoorstel. Overigens besluitpunten die in het raadsvoorstel staan zijn wat ons 
betreft een logisch uitvloeisel van de voorgaande punten. Ze zijn wat ons betreft uitstekend verwoord 
en kunnen onze volledige steun krijgen. Tot slot: hoe nu verder? We gaan ervan uit dat de 
vervolgprocedure na vandaag zich in dezelfde sfeer en samenwerkingscultuur zal afspelen als de 
ervaringen tot dusver. Dat is ook nodig want er wachten nog best vele uitdagingen. De recente brieven 
van bijvoorbeeld Waterschap Rivierenland, Drechtsteden, Natuur- en volgelwacht onderstrepen dat. Bij 
de vorming van een nieuwe gemeente kunnen we zeker gebruik maken van de bijzondere wet- en 
regelgeving van de in de Grondwet verankerde Arhi procedure — Algemene regels herindeling betekent 
dat overigens — echter daarin is niet alles geregeld van de problematieken waar wij nu voor staan. 
Vooral wat er niet geregeld is vraagt grote bestuurlijke vaardigheden om tot oplossingen te komen die 
voor de burgers het best zijn. Denk aan Veiligheidsregio. Alblasserwaard-Vijfheerenland is een 
potentieel gevaarlijk gebied als je kijkt naar de Veiligheidsregio vanwege een naderende 
transportvoorziening. Kijk naar wegen, spoor, waterwegen. Tel daar de gevarieerde industrie bij op, tel 
daar in feite, met name natuurlijk rond Rijnmond en de Drechtsteden daar bij op en de kans op 
calamiteiten is niet gering. Hier zullen we met andere gemeenten tot goede afweging moeten komen 
en keuzen moeten maken en daarbij zijn zowel de kwaliteit als kostenaspecten van belang. Een het 
zou best kunnen zijn dat we dat tot onorthodoxe oplossingen zouden kunnen komen. We zijn er dan 
ook allerminst van overtuigd dat de 5 a 10 miljoen die het zou moeten kosten volgens de schets die net 
is gegeven bij monde van de heer De Visser van de SGP dat dat de werkelijke kosten zouden moeten 
zijn. Het zou best kunnen zijn dat we op een verstandelijke bestuurlijke manier komt tot zodanige 
oplossingen dat je ook daarin het optimale resultaat weet te vinden. En denk aan de 
gemeenschappelijke regelingen waarbij sommige beter in stand gehouden kunnen worden of zo 
miniem mogelijk moeten worden aangepast, terwijl andere eigenlijk al weer onder de rechtstreekse 
aansturing van het nieuwe bestuur van de Vijfheerenlanden zouden kunnen vallen. Een stukje 
opheffen van de lappendeken van GR'en waar wel al eens eerder over hebben gesproken. En wat de 
bestuurlijke kanten betreft van de Vijfheerenlanden gaan wij uit van het volgende. Wij pleiten voor een 
voortzetting en intensivering van de samenwerking van de drie raden, zo snel mogelijk in een nieuwe 
raad met gezamenlijke vergadering. Mag nog wel tot gescheiden besluitvorming leiden maar wat ons 
betreft gezamenlijke vergaderingen van de problematiek waar we gezamenlijk voor staan. Een 
voorlaatste punt: wat ons betreft komt er géen nieuw gemeentehuis. We vergaderen waar het ook 
maar kan op locatie, dus dicht bij de burgers, en voor de besluitvorming afwisselend in Leerdam . 
Vianen en Zederik. En tot slot: we gaat uit van een intensivering leidend tot een fusie van het ambtelijk 
apparaat met aandacht voor versterking van de professionele deskundigheid daar waar nodig en 
optimale inzet hiervan voor alle ondernemers en burgers van de gemeente Vijfheerenlanden. 

Voorzitter: Dan komen wij, tenzij er nog andere sprekers zijn...
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De heer Gros (L2000): lk moet toch nog wel even dit vermelden. lk krijg daar waarschijnlijk in de 
tweede ronde wel de gelegenheid toe.... Onze voorzitter heeft net uitgesproken dat ieder lid van de 
fractie zijn eigen spoor mag trekken. Dat ga ik dus ook doen. En dat zult u zo meteen nog horen en ik 
wil graag de gelegenheid krijgen dat ik dat kan uitleggen. 
Voorzitter: Dat kan. U kunt dat in deze fase al doen als u het wilt doen. Het kan ook in de vorm van 
een stemverklaring. Dan zitten we wat verder in de gang van zaken. 
De heer Gros (L2000): lk heb een stemverklaring klaar liggen. Dat wil zeggen dat ik een gemotiveerde 
stemverklaring heb en dat ik er goed over heb nagedacht. 
Voorzitter: Prima, maar het is misschien het beste op het moment dat we tot besluitvorming overgaan. 
De heer Gros (L2000): Dat laat ik aan u. Moet ik meedoen aan de discussie of is een stemverklaring 
voldoende? lk wil graag dat iedereen er kennis van neemt , lk heb ook exemplaren voor de pers 
meegenomen en voor onze griffier. 
Voorzitter: Het is aan u natuurlijk. Als u een stemverklaring geeft dan is dat in principe niet bedoeld 
om over te gaan discussièren. Dat doen we dus niet. 
De heer Gros (L2000): lk wil die discussie wel aangaan maar dan gebruik ik de stemverklaring als 
leidraad. Dat is niet zo moeilijk. 
Voorzitter: Als u de discussie wilt uitlokken dan kunt u dat beter in deze ronde doen. 
De heer Gros (L2000): Dan ga ik het nu doen, voorzitter. lk heb gehoord dat er een aantal grappen 
werd uitgehaald, althans op een grappige wijze gepresenteerd. lk vind het toch een ernstige zaak. 
Natuurlijk lach ik ook wel mee, en dat blijf ik ook doen, hoop ik. Maar het is toch een ernstige zaak. lk 
wil het niet zozeer hebben over de herindeling, dat is voor mij wel een punt dat geen discussie meer 
behoeft. Daarover hoeft u met mij dan ook de discussie niet aan te gaan. Het gaat mij meer om de 
provinciekeus. Rond de provinciekeus kan ik niet het Hosannah laten horen. Daar heb ik echt nog wel 
wat punten/opmerkingen, wij gaan nu over tot Utrecht. het college zegt dat ook van: gaat u maar naar 
Utrecht en Code Samen geeft ook een aantal voorkeuren. Er zijn wel degelijk andere punten die 
aandacht hebben. lk noem er een aantal en ik noem als eerste: invloed. De nieuwe gemeente is 
binnen de regio AV de grootste gemeente en kan daar invloed aan ontlenen. Binnen de U-10 en 
Lekstroom is zij een kleine speler. Dat is een wat ander geluid. Binnen Zuid-Holland is zij inderdaad 
een kleinere speler dan in Utrecht. Maar waar de provincie Utrecht wordt gedomineerd door één 
gemeente is er in de provincie Zuid-Holland geen sprake van een dominerende gemeente. Getalsmatig 
is Rotterdam en Den Haag groter, hebben ze minder in te brengen op bijvoorbeeld het agrarische 
dossier en	Bij een discussie over de noord vleugel provincie is bij een opschaling de gemeente 
Vijfheerenlanden veel kleiner dan in de provincie Zuid-Holland, en bovendien decentraal gelegen. De 
keuze voor de rurale ontwikkeling in de AV past qua positionering en identiteit beter dan de keus voor 
de stedelijke ontwikkeling van de U-10. Dan het volgend punt: samenwerkingsverbanden. Ongeacht 
welk orgaan een besluit zal nemen over uittreden is het principe dat de achterblijvende gemeenten niet 
met de kosten mogen worden opgezadeld. Dat is ook het principe van de jurisprudentie die de rechter 
zal toepassen. Elk besluit dat van dat principe afwijkt zal hoogstwaarschijnlijk met succes kunnen 
worden aangevochten. De gesprekken met de samenwerkingen over de toekomstplaatje zal complex 
zijn. Als er wordt gesproken over multi-level governance bij een samenvoeging van diensten, waarom 
wordt dat elders dan niet al toegepast? Moet dit niet beter doordacht worden alvorens dit als oplossing 
wordt gezien? En dan nog een derde puntje: dit komt er nog even achteraan om mevrouw Visser van 
repliek te dienen, sorry dat ik het zo zeg, ...economie. In de rational competitive index, RCI, staat 
Utrecht op 1. Maar Zuid-Holland op 10. Beide scoren dus goed van de 262 regio's in de EU. Utrecht 
scoort beter op het thema innovatie waar het gaat om onder ander patenttoepassingen per 1000 
inwoners en wetenschappelijke publicaties, kenniswerkers, percentage beroepsbevolking werkzaam in 
de wetenschap en technologie. Maar profiteren agrarische bedrijven in de AV van patenttoepassingen? 
Uit onderzoek blijkt dat de hoofdstedelijke gebieden de voornaamste concurrentiedrijvers zijn. Door het 
uitblijven van het zogenaamde 'spill-over' effect blijft de concurrentiekracht sterk geconcentreerd 
rondom de steden. Regio's in de buurt van steden liften niet mee in het succes. Voor de sector logistiek 
in de AV is er wel effect aan te tonen van de groei van de Rotterdamse haven. En dan heb ik toch even 
de krachtige kreet van Feyenoord "geen woorden maar daden" in uw gedachten. Een ander gegeven is 
de score van Zuid-Holland in de top-100 van de meest innovatieve MKB-bedrijven. 18 in de top-100 
waarvan 4 in de top-10. Utrecht heeft 7 bedrijven in de top-100 en geen een in de top-10. Vanuit de AV 
is er wel innovatie in de richting van de natuur inclusief de landbouw. Verder is de samenwerking in 
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ketens voor de melkveehouderij te noemen. Uit elkaar trekken van de AV kan dit proces belemmeren. 
Tot 2015 wordt volgens de economische transformatiemonitoren voor de arbeidsmarkt Gorinchem een 
groei verwacht die oploopt tot ruim7 miljard bruto regionaal product. De prognose banengroei is een 
toename met 13.680 banen tot 67.800 voltijd banen. Voldoende eigen ontwikkelingsmogelijkheden en 
een overgang naar Utrecht is niet nodig. Als het gaat om het thema economie en landbouw heeft de 
provincie Zuid-Holland betere aanknopingspunten. En als laatste nog even het puntje verkeer en 
vervoer, de keus voor geel van Zuid-Holland in het onderzoeksrapport voor het beleid van 
bovengenoemd punt is niet helemaal duidelijk. lk noem: investering in busvervoer 1,5 miljoen per jaar 
voor buslijnen die over Zederik en Leerdam lopen, investeringen tot 20.. 25 miljoen voor de 
MerwedeLingelijn, investering van 5,3 miljoen voor groot onderhoud N484, investering van 0,1 miljoen 
voor fietsproject in het kader van de Lingebrug. per jaar 2.5 tot 3 miljoen voor onderhoud van het 
Merwedekanaal. Je kunt toch wel spreken van het actief zoeken naar oplossingen van de 
bereikbaarheid van de AV. Dit was mijn bijdrage. Discussie mogelijk, maar dit is de kern van mijn 
verhaal. Ofwel: Zuid-Holland. 
Voorzitter: Nog andere leden die behoefte hebben om zich te uiten...de heer Van Santen. 
De heer Van Santen (L2000): Voor mij geldt ook dat ik met de provinciekeuze heb geworsteld. lk ben 
er wel uit, dat moet ik u zeggen. lk sta achter de stemverklaring en de toelichting zoals die is verwoord 
door de heer Gros. lk heb nog een aantal voor mij moverende redenen om te kiezen voor de provincie 
Zuid-Holland. 
Voorzitter: Nog anderen? Mevrouw Horden. 
Mevrouw Horden (VVD): Dan zal ik er ook nog een kleine bijdrage aan geven. Het is niet de bedoeling 
dat ik allerlei argumenten en motieven op tafel ga leggen, want bij ieder argument komt er uiteraard 
een tegenargument. Een belangrijk punt voor mij is de verschillende posities van de agrarische sector 
in de beide provincies. En ik kan melden, en daar geef ik de heer Gros gelijk in, dat Zuid-Holland in 
2015 koploper is in de MKB innovatie-top-100 als tegenargument op de uitspraak dat Utrecht de 
meest innovatieve regio is. In Zuid-Holland wordt de agrarische sector genoemd in de hoofdlijnen van 
de notitie van het coalitieakkoord. wordt de agrarische sector genoemd in de economische opgave van 
de regio, en wordt de agrarische sector gezien als een economische activiteit, een van de speerpunten 
vormt bij de bewending van onze regio, naast water en techniek. Dat is vorige week vastgelegd in het 
besluit van ons ..platform van onze arbeidsmarktregio. De positie van de agrarische sector in Zuid-
Holland geeft zekerheid en vertrouwen. In Utrecht is ingezet op agrarisch natuurbeheer. Daar is op zich 
niks mis mee maar het is een onzekere factor voor de agrarische sector. Verder staat de sector 
nergens genoemd. Ook hebben we in korte tijd een arbeidsmarktregio opgebouwd. Als kleinste van de 
35 arbeidsmarktregio's kreeg ook de onze 1 miljoen Euro in te zetten op de uitvoering van de 
Participatiewet. Dat geeft de waardering aan die het Rijk heeft voor dit gebied. Het is op dit moment 
van voorkeur uitspreken totaal niet duidelijk wat er gaat gebeuren met deze arbeidsmarktregio als we 
voor Utrecht kiezen. lk hoop dat we de arbeidsmarktregio kunnen behouden want er zit veel potentie 
in. Het zou jammer zijn als deze 1 miljoen Euro weggegooid zou blijken te zijn. Het is en blijft 
burgergeld. Daarnaast heb ik nog steeds geen duidelijk antwoord gekregen op de vraag wat uittreding 
uit Zuid-Holland gaat kosten. We hebben net bedragen gehoord, men heeft het steeds over 
onderhandelen maar mijn inschatting is dat...ik ben er niet zo positief over. Laten we vooral elkaars 
mening respecteren, ook al zijn we het niet met elkaar eens. 
Voorzitter: lk kijk even of er nog anderen zijn. Zo niet dan hebben we hiermee de eerste ronde van de 
zijde van de raad gehad. En dan gaan wij nu over tot de beantwoording door het college, wat ik 
namens het college mag doen. Om te beginnen wil ik u dank zeggen voor de bijdragen die u gegeven 
heeft. lk vind dat het allemaal zeer gedegen bijdragen geweest zijn. De fracties hebben natuurlijk niet 
alleen de voorbereiding van deze vergadering maar ook vele rondes daarvoor met de bijeenkomsten 
die we daarvoor gehad hebben en de onderzoeken die we met elkaar hebben laten uitvoeren toch ook 
het nodige denkwerk al verricht. Dus in die zin is het niet de eerste keer dat we er met elkaar over 
praten — er is vanavond toch een soort neerslag van wat u allemaal de laatste jaren of soms nog langer 
met elkaar hebt moeten verwerken, en dat is heel wat. U heeft ook allemaal aangegeven dat het toch 
wel een zeer ingrijpende beslissing is die we vanavond met elkaar nemen en dat het bepaald niet zo 
eenvoudig is om de juiste afwegingen te maken. En dat past ook wel een beetje bij de gegevens uit de 
rapporten dat ook in alles wat we hebben laten onderzoeken ook niet het beeld naar voren komt van: 
dit is helemaal wit en de rest is zwart. Het ligt veel genuanceerder ook in de keuzes die je maakt. En 
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daar spelen buiten gewone feitelijke gegevens ook een rol van hoe je bepaalde argumenten en 
gegevens gaat wegen en dat kan voor de één net de doorslag geven de ene kant op en voor de 
andere net de doorslag de andere kant op. Wat ik ook bijzonder waardeer dat is dat u alien toch u 
probeert te baseren op de feitelijke gegevens. Daarin mogen best emoties een rol spelen maar wat je 
toch in het verleden hier en daar bij herindelingsdiscussies vaak zag dat emoties in feite de boventoon 
voerden en dat is hier bepaald niet het geval. Wat dat betreft vind ik ook gewoon de kwaliteit van de 
discussie en het beraad dat u met elkaar voert gewoon heel goed en u doet duidelijk op basis van 
argumenten, niet op basis van gevoelens, hoewel die hier en daar natuurlijk wel een rol spelen. Wat 
ook in alle bijdragen duidelijk naar voren komt dat is dat u zegt "we doen het niet voor onszelf", of 
omdat het mode is of wat dan ook maar om voor de burgers van dit gebied zodanige openheid te 
creeren die niet alleen voor korte tijd maar toch voor langere periode, of het nu voor 15 jaar of 20 jaar 
of veel langer, niemand kan zover vooruit kijken, het geval is, maar we willen toch een stukje 
duurzaamheid en dat betekent ook rust in het openbaar bestuur hebben in deze regio en vandaar 
afvragen natuurlijk, dat heeft u gedaan, dat heeft mat name een raad als in Vianen gedaan van: is het 
op het ogenblik zo dat wij als lokale overheid gewoon te slecht presteren? Dat is bepaald niet het 
geval. Maar we kijken wel naar de ontwikkelingen in de toekomst en staan wij gesteld voor de taken die 
op ons af komen. We hebben allemaal inmiddels éen tot twee jaar ervaring met het feit dat de hele 
sociale en zorgsector op ons afgekomen is. En degenen die daar nauw bij betrokken zijn die weten ook 
gewoon dat dat niet een onderwerp is dat een kleine gemeente met een zeer beperkt apparaat van 
medewerkers goed aankan. Daar heb je gewoon een grotere schaal voor nodig om die kwaliteit in de 
richting van je bewoners te kunnen leveren waar ze recht op hebben. En de ontwikkelingen zijn nog 
niet op zijn eind. We krijgen ook op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling met de nieuwe wet die 
daar gaat gelden. krijgen we ook duidelijk een andere taak waarin veel meer keuzevrijheid ook voor de 
gemeente zelf ligt en daar heb je gewoon die deskundigheid in huis nodig om dat op een goede manier 
toch voor je inwoners te kunnen realiseren. Dus in die zin ben ik ook wel blij dat u toch eigenlijk 
raadsbreed achter het voorstel staat om tot een stuk schaalvergroting te komen waarbij de SGP-fractie 
natuurlijk aangeeft 'wij dachten daar een aantal maanden geleden toch wat anders over, zo denken we 
er eigenlijk nog over, maar we zijn ook voldoende bestuurlijke partij om te weten dat als je eenmaal 
een besluit genomen hebt, dan is dart gewoon een gegeven en dan staan we daar ook helemaal 
achter'. Als zodanig vind ik het een — in die zin is het ook een historisch moment, de keuze om te 
komen tot een herindeling voor een schaalvergroting. dat dat gewoon raadsbreed gedragen wordt. Dat 
is ook het belangrijkste onderdeel van het besluit van vanavond. Het tweede punt wat daar bij komt is 
natuurlijk toch de discussie die ook duidelijk gevoerd wordt van "waar kom je dan het beste tot zijn 
recht — welke provincie is dat?" U weet dat wij daar ook bewust een onderzoek naar hebben laten 
uitvoeren, nadat we met elkaar toch wel eerst een discussie gehad hebben waarin best gevoelens en 
emoties bij iedereen een rol speelden. En daarvan hebben we toen gezegd "laten we niet op basis van 
emoties en gevoelens keuzes maken maar laten we het gaan onderzoeken en daar opdracht voor 
geven". En dat is het rapport van Code Samen geworden. Het bijzondere van dat rapport is ook, het is 
ook door anderen aangegeven, dat daar ook geen beeld uit komt van 'het is wel het éen en niet het 
ander'. Er wordt ook heel terecht aangegeven 'in beide provincies zou een nieuwe gemeente 
Vijfheerenlanden volledig tot zijn recht kunnen komen en zich kunnen ontwikkelen. Maar als we dingen 
gaan afwegen en er zijn strategische opgaven voor die nieuwe gemeente dan schatten we in, op basis 
van de gegevens waar we over kunnen beschikken, dat het toch iets beter tot zijn recht komt in de 
Utrechtse provincie dan in de Zuid-Hollandse.' Daar kun je inderdaad verschillend over denken en u 
maakt ook met elkaar toch af en toe afwegingen die, denk ik. heel verschillend zijn. lk denk dat 
mevrouw Horden een heel zwaar accent geeft 'hoe zit het met de agrarische sector — heb ik inderdaad 
de garantie dat dat in Utrecht wel zo goed geregeld wordt als in Zuid-Holland? ', en zij komt, alles 
afwegend, tot de overtuiging 'dat lijkt me dus niet en dat is voor mij dus een argument om heel duidelijk 
toch de voorkeur voor Zuid-Holland uit te spreken'. De heer Gros heeft ook een aantal punten waar hij 
wat vragen stelt als het gaat over de economische ontwikkelingen en mogelijkheden die de ene 
provincie geeft en de andere waarbij hij tot de conclusie komt 'nou, alles afwegend, denk ik dat het in 
Zuid-Holland misschien zelfs nog wel beter tot zijn recht komt als in de provincie Utrecht'. Het college 
heeft ook hiermee geworsteld. We hebben dat best ook tegen het licht gehouden met elkaar. We 
hebben ook gekeken naar — wat u ook genoemd heeft — de nabijheid, de heer Gros heeft er ook op 
gewezen, wat ben je nou eigenlijk, welk nummer zoveel ben je in de Zuid-Hollandse regio. En ga je 
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kijken naar de provincie of naar de regio waar je in ligt. Dat zijn zo allemaal verschillende zaken. Het 
college is toch wel belangrijk geweest dat wij gezegd hebben van "als wij gaan kijken naar de 
toekomstige ontwikkelingen in Nederland, we gaan toch allemaal naar een stukje verdere 
schaalvergroting. Dan zie je toch in de provincie Zuid-Holland dat daar de aandacht in hoofdzaak wel 
ligt bij de grote steden en met het hele gebied in de richting van de delta, Rijnmond en alles wat 
daarmee te maken heeft en met heel sterk accent ook op de maritieme sector en niet zozeer op de 
economische activiteiten die in de noord-zuid-as tussen Utrecht en het Brabantse plaatsvinden". Dus 
als je nou kijkt, waar gaat nou een provincie zijn energie en dat betekent in de praktijk ook zijn geld aan 
uitgeven in de toekomst om dat te stimuleren, dat zal dus meer gericht zijn op die aspecten, die 
facetten van de economie die niet in dit gebied van belang zijn voor de inwoners maar toch veel meer 
op aspecten en facetten van de economie die voor het westelijke gebied van Zuid-Holland vooral van 
belang zijn. En voor dit gebied denken wij dat de provincie Utrecht daar toch meer op georiënteerd is 
en meer ontwikkelingsmogelijkheden biedt. Dat zijn dingen die voor ons toch de doorslag gegeven 
hebben om te zeggen van "wat het rapport van Code Samen aangeeft en als weging eigenlijk 
aangeeft, ja. wij denken dat dat reëel is en dat geeft voor ons de doorslag". En dan worden we 
natuurlijk uitgedaagd door de heer De Visser die zegt van "maar jullie zouden ook andere dingen laten 
meewegen, zoals de identiteit van het gebied, de historie, cultuur en dergelijke van het gebied - . We 
hebben er ook over gesproken en we hebben zelfs ook een discussie gehad over in hoeverre we deze 
elementen wat sterker in het raadsvoorstel zouden moeten meenemen. Wat zijn onze overwegingen 
geweest om dat niet te doen? Dat is niet omdat we er niet over nagedacht hebben of het wilden 
wegmoffelen of wat dan ook, maar we hebben ons afgevraagd "de keus die je maakt — op welk punt 
zijn die nou onderscheidend voor deze sector?" En ik zou bijna zeggen, dan heb ik bijna de neiging om 
de heer De Visser uit te dagen: als je nou kijkt naar de identiteit van dit gebied, waar is nou de identiteit 
van dit gebied bepaald door de provincie waar je in ligt? Dat doen we toch zelf als gemeenten — dat 
wordt ons toch niet van boven opgelegd? En de identiteit van dit gebied die gaat niet veranderen als 
we in plaats van in Zuid-Holland in Utrecht liggen? En dat betekent dus , en dat vind ik wel het mooie in 
de bijdrage van mevrouw Van 't Pad die aangegeven heeft - en mevrouw Visser, geloof ik, ook - die 
provinciegrenzen. die worden in de loop van de tijd steeds minder belangrijk. En wie we zijn en wie we 
als gemeenschap willen zijn. als gemeente, dat wordt niet bepaald door de provincie waar we in liggen. 
Dat bepalen we met elkaar zelf. En de provincie is in feite — hoe moet je dat zeggen, we moeten de 
provincie wel in ere houden, zeker met mijn achtergrond — en die provincie is vreselijk belangrijk, dat 
weet u ook, het gaat erom wat de provincie aan diensten kan verlenen en de gemeente kan 
ondersteunen in wat ze nodig heeft. En dat is wat anders dan dat de provincie gaat opleggen in welke 
koers of welke richting een gemeente zich moet ontwikkelen en dat is eigenlijk de reden geweest voor 
ons om te zeggen: "het is wel belangrijk wat de heer De Visser zegt in de beleving van de mensen 
maar het heeft weinig effect in hoe je je als gemeente gaat ontwikkelen". En dat is voor ons eigenlijk 
bepalend geweest, dat we zeggen "dat verandert niet, u kent de uitdrukking, We gaan niet verhuizen 
naar een ander deel van het land. We houden gewoon dezelfde buren. En dat heeft u ook kunnen 
merken in de discussies die we in de regio hebben gevoerd de laatste tijd, we gaan helemaal niet weg 
uit de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en we blijven gewoon met onze buurgemeenten alles doen wat 
we altijd gedaan hebben. Dat we daar misschien een andere bestuurlijke constructie voor nodig 
hebben, zou kunnen, maar u wilt interrumperen.... 
De heer De Visser (SGP) (bij interruptie): U zegt ik daag u uit. Om te beginnen: u hebt mij een 
toezegging gedaan, op 2 oktober, dat u dit element zou meenemen. Het is vreemd dat u op die 
toezegging terug komt. Ten tweede: het was voor ons geen element op zich van dat wij zeggen "nou , 
ik moet u gelijk geven: dit is niet wat ons van bovenaf wordt opgelegd hoe de cultuur hier	Aileen, wij 
hebben het in het kader geplaatst van met welk type gemeentes werken wij samen. En we hebben nu 
juist die verbondenheid en die overeenkomsten met de cultuurlijke realiteit met de naburige gemeenten 
in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Die hebben wij niet met het stedelijke Nieuwegein en 
Usselstein. In dat kader hebben wij dit geplaatst. En bijvoorbeeld ook voor de mensen die in de 
Avelingen Groep werken die ontmoeten daar soortgelijke mensen met een soortgelijke cultuur en 
achtergrond, terwijl als je dat samen gaat doen met Nieuwegein dan is dat niet meer zo. Of in zeer 
beperkte mate. lk wil wel graag dat verband blijven zien en ik wil graag van u weten hoe u met die 
toezegging wilt omgaan. 
Voorzitter: Als het gaat om die toezegging dan moet ik u gelijk geven. Het zou beter zijn geweest als 
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we daar enkele woorden aan besteed zouden hebben in het raadsvoorstel. Maar wat we daarin dan 
geschreven zouden hebben.... 
De heer De Visser (SGP) (bij interruptie): Niet alleen in het raadsvoorstel maar ook in het 
on derz oek 
Voorzitter: In het onderzoek is het ook aan de orde geweest maar in het onderzoek is uiteindelijk 
gefocust op wat is onderscheidend als het gaat bij de twee provincies wat deze gemeenten betreft. En 
de onderzoekers hebben eigenlijk ook gezegd dat de punten die u noemt niet onderscheidend zijn, 
omdat dat zaak is van de gemeenten zelf. Vandaar dus dat we op deze materie niet met veel woorden 
verder zijn gegaan. 
De heer De Visser (SGP) (bij interruptie): De onderzoekers maken de dienst niet uit. 
Voorzitter: Nee, die maken zeker niet de dienst uit maar die schrijven wel het rapport. En dat betekent 
dat, alle facetten die in de raden aan de orde zijn geweest — die zijn er zelf ook bij geweest bij de 
opdrachtverlening van de raden - die hebben ze meegenomen. Die hebben daar vervolgens ook een 
onderzoeksopdracht en uitgangspunten geformuleerd. Die heeft u ook in het rapport kunnen vinden. 
Dat zijn de punten die voor het onderzoek onderscheidend geweest zijn — voor de keuzes die gemaakt 
moeten worden. 
De heer De Visser (SGP) (bij interrumptie): lk heb nog een herinnering gedaan in de bijeenkomst in 
Het Oude Posthuys. lk ben zeer teleurgesteld, en mijn fractie is teleurgesteld dat het op deze manier 
hier terug moet komen. 
Voorzitter: Goed, eens verder kijken wat u verder met elkaar nog aan punten genoemd heeft. Er zijn 
historische beschouwingen gehouden, terug gaand tot 1250, wat dan ook een zekere relativering 
inhoudt naar grenzen en betrokkenheid van provincies. Alles heeft zoal de revue gepasseerd: Utrecht, 
Gelderland en Holland. lk vraag me nog even af of er nog veel vragen zijn gesteld die ik zou moeten 
beantwoorden. lk denk dat ik het meeste wel heb gehad en bovendien is het in hoofdzaak natuurlijk 
een discussie die u als raad voornamelijk moet voeren. Dat is niet om ons daarvan terug te trekken. 
We hebben vanaf het begin gezegd: dit soort dingen, die zo wezenlijk zijn in de besluitvorming — als er 
ééri onderwerp is waar de raad de kaders moet stellen en niet een college maar waar een college 
geroepen is om wat de raad zegt uit te voeren, dan is het een onderwerp als dit. Vandaar dat wij ons in 
die zin ook enigszins terughoudend in de discussie opstellen omdat u met elkaar de kaders moet 
aangeven. En daar bent u in de eerste termijn heel duidelijk in geweest. En ook in wat u beweegt om 
de keuzes te maken zoals u die al aangegeven heeft. Een punt waar ik misschien toch nog wel even 
op in moet gaan — door een paar sprekers genoemd — hoe zit het met alle frictiekosten en dergelijke. Er 
zijn ook bedragen genoemd. We zijn met diverse overheden en besturen in gesprek over hoe deze 
zaak een vervolg gaat krijgen en dat is, zoals het onze wetgeving is aangegeven en zoals het ook 
wordt aangegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, een zaak die gewoon in overleg 
tussen alle betrokkenen — en dat betekent besturen van gemeenschappelijke regelingen en de 
gemeenten — moet oplossen. Daar moet je met elkaar uitkomen. Uitgangspunt is dat als er sprake is 
van frictiekosten dan moet je er met elkaar voor zorgen dat die zo laag mogelijk blijven en moet je als 
verstandige mensen er uit zien te komen hoe de verdeling van de kosten gaat plaatsvinden. En of je 
dan op een bedrag van 5 of 10 miljoen uitkomt — er wordt van alles geroepen. lk zou zeggen: wacht 
gewoon even af totdat we dat soort gesprekken met elkaar gaan voeren. We zullen u daarbij 
betrekken, wat de resultaten daarvan zijn. Dat is een punt dat ook al even aan de orde geweest is van: 
hoe gaat het vanaf nu verder? We hebben het proces tot nu toe, denk ik, heel goed als een 
gezamenlijk proces gezien van de raad en het college, waarbij we u bij alles goed betrokken hebben. 
We gaan nu een fase in, als we vanavond tot besluitvorming komen, dat u het college een aantal 
opdrachten geeft, zoals ook in het concept besluit voorgesteld is. Dat betekent wel dat we bij de 
uitwerking daarvan ook de raad intensief zullen betrekken. We hebben tot nu toe in het proces een 
klankbordgroep gehad waarin uit iedere raad een aantal raadsleden aanwezig was. We gaan na 
vandaag duidelijk een nieuwe fase in en we zullen met elkaar moeten afspreken hoe de betrokkenheid 
van de raden in de vervolgfase is. De heer Van der Leest heeft daarvoor al een suggestie gedaan. We 
moeten ook regelmatig als raden bijeen komen — dat moet zeker een van de elementen zijn van het 
vervolg. U mag ons erop aanspreken dat wij u bij alle dingen, waarvan we denken dat die van belang 
zijn en waarvan u denkt dat die van belang zijn, dat we u daarvan op de hoogte zullen stellen en bij 
zullen betrekken. U moet zich daarbij wel realiseren dat op het moment dat je als drie gemeenten 
verder gaat dat we daarin ook als drie gemeenten ongeveer dezelfde lijn volgen. Het kan niet zo zijn 
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dat de verhouding van college en raad in de ene gemeente in dit proces heel anders is dan in een 
andere gemeente. Dat alleen is al om in het beginstadium, dus heel vroeg, ook als raden met elkaar te 
zitten en als colleges met elkaar kort te sluiten en te kijken hoe we in onderlinge verhouding zo'n 
vervolgproces gestalte gaan geven. Ja, ik zou het hierbij willen laten in eerste termijn en u te vragen of 
er behoefte is aan een tweede termijn. lk kan me dat voorstellen maar het hoeft niet. 
De heer De Visser (SGP): lk zou graag even schorsen voor 5 tot 10 minuten om de punten nog even 
na te lopen. 
Voorzitter: lk schors de vergadering tot 21.10 uur. 
Voorzitter: lk heropen de vergadering , lk begrijp dat u allemaal de nieuwberichten bijhoudt. hoe het bij 
onze buren gaat. Wij gaan naar een tweede termijn als daar behoefte aan is. lk ga beginnen bij de heer 
Van den Berg — geen behoefte aan een tweede termijn? Dan ga ik naar mevrouw Van 't Pad. 
Mevrouw Van 't Pad (PvdA): lk wil nog wel reageren op een aantal dingen die door mijn collega's zijn 
gezegd in de raad. lk hoorde bijvoorbeeld de SGP aangeven qua samenwerkingsverbanden, met 
welke gemeentes wil je samenwerken in het gebied en die noemde daarbij het voorbeeld van de 
Avelingen. lk denk dat de heer De Visser daar ook gelijk in heeft. lk denk dat de identiteit van een 
heleboel mensen die bij de Avelingen op dit moment werkzaam zijn maar ook vallen onder de RSD of 
wat dan ook, ik denk dat die identiteit best met elkaar verbonden is. Maar ik zie niet in waarom een 
keuze voor een provincie Utrecht die samenwerking zou moeten verbreken , lk denk dat je juist als 
nieuwe krachtige gemeente een hele mooie bijdrage kunt leveren aan de Avelingen Groep, aan de 
RSD die we hier hebben, aan de Waardlanden die we met z'n alien hier als gemeenschappelijke 
regeling hebben. Dus ik denk juist dat juist voor die samenwerkingsverbanden juist best een 
meerwaarde kan zijn als we ook verbonden gaan worden met de economische krachten die spelen in 
Utrecht. En dat je juist door middel van deze samenwerkingsverbanden ook de verbinding wat meer 
zoekt juist tussen. wat de burgemeester inderdaad zegt. het maritieme waar vooral de nadruk op ligt in 
Gorinchem en bijvoorbeeld Hardinxveld. dat zijn echt maritieme gebieden ook, maar dat je die 
verbindingen ook juist legt met Vianen, met de provincie Utrecht en de economische dienstverleningen, 
die daar bijvoorbeeld plaatsvinden. 
De heer De Visser (SGP) (bij interruptie): Als ik het goed begrijp, mevrouw Van Pad. dan stelt u voor 
om de samenwerkingsverbanden aan beide kanten in stand te houden. 
Mevrouw Van 't Pad (PvdA): lk stel in ieder geval voor om de samenwerkingsverbanden Avelingen. 
RSD en Waardlanden te behouden. 
De heer De Visser (SGP): lk ben blij om te horen dat u dat voorstelt, maar denkt u niet dat de 
haarbaarheid daarvan niet zo groot is als u een Utrechtse gemeente wordt? 
Mevrouw van 't Pad (PvdA): lk zie niet in waarom de haalbaarheid niet mogelijk is, aangezien nu ook 
al de gemeente Lingewaal deelneemt hierin en behoort tot de provincie Gelderland. Dus in zie geen 
probleem om ook als zeker als twee gemeentes, Zederik en Leerdam namelijk, die al zo'n groot 
onderdeel zijn van deze gemeenschappelijke regelingen, waarom die er niet bij zouden kunnen blijven 
ook al gaan ze bij een andere provincie horen. 
De heer De Visser (SGP): Het probleem dat ik zie is dat de wethouder het heel druk krijgt als hij in het 
bestuur van twee regelingen gaat zitten. Nog wel belangrijker is dat er geen rechtsgelijkheid is binnen 
de gemeenten omdat de mensen in verschillende regelingen verschillend behandeld worden. 
Mevrouw Van 't Pad (PvdA): U heeft mij niet horen zeggen dat ik vind dat we bij twee 
gemeenschappelijke regelingen moeten blijven zitten. U hoort mij zeggen dat ik vind dat we als nieuwe 
gemeente bij de gemeenschappelijke regelingen Avelingen, RSD en Waardlanden zouden moeten 
horen. Dat zou in dit verband dus betekenen dat er een eventueel uittreden uit de gemeenschappelijke 
regelingen aan de andere kant zou plaatsvinden. Maar goed, dat is een discussie die eigenlijk aan de 
nieuwe gemeenteraad zal zijn, maar waar ik in dezen wel op vooruit zou willen lopen. 
De heer De Visser (SGP): Het woord 'eventueel' moet u denk ik weglaten. Uw voorkeur ligt dus bij 
Avelingen, RSD en Waardlanden, dat waardeer ik, ik ben blij om dat te horen, maar dan moet u ook 
wel zeggen "dus Vianen moet uittreden uit de regelingen die dat doen aan Utrechtse kant". 
Mevrouw Van 't Pad (PvdA): Dat zou de consequentie zijn. Dat was eigenlijk in tweede termijn wat ik 
hierover wilde zeggen. 
De heer Van Beuzekom (CU): De dynamiek van Leerdam2000 verrast iedere keer weer, dat is 
vanavond ook zo. Fijn dat jullie zo dynamisch zijn. Maar de SGP heeft een aantal opmerkingen 
gemaakt, daar wil ik wat naar kijken. Ze hebben een aantal kritische succesfactoren genoemd en ik 
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moet zeggen: die eerste onderdelen, daar kunnen wij ons helemaal in vinden. Respectvol met 
christelijke waarden en normen omgaan dat is een ontzettend goede zaak maar wij denken dat dat in 
het Utrechtse net zo zou zijn — beslist niet minder. Wij zijn natuurlijk met u dankbaar voor de christelijke 
gemeenschappen en die zijn in het Utrechtse en ook in het Zuid-Hollandse. Graag een christelijk 
ambtsgebed, nou, daar kunnen wij ons uitstekend in vinden. De zwakken ondersteunen — nou, ook dat 
— wij staan helemaal achter u. Goede dienstverlener — natuurlijk, dat is ontzettend belangrijk dat we 
straks als gemeente een goede dienstverlener zijn en zoveel mogelijk zelf uitvoeren, uitstekend. Een 
punt waar we moeite mee hebben is het succes afhankelijk van de provinciekeuze. U zegt "als nu maar 
voor de provincie Zuid-Holland gekozen wordt, dan komt het helemaal goed". Daar hebben wij toch wel 
duidelijk twijfels bij. En wij vinden de dingen die u noemde: Vianen heeft een welkomstpremie 
gekregen. het is om Vianen te pleasen, nou. dat vinden wij een beetje beneden de gordel , dat soort 
opmerkingen. lk vind niet dat u daarmee goed de plank raak slaat. 
De heer De Visser (SGP) (bij interruptie): lk heb u alleen en spiegel voorgehouden en gezegd 
"mogelijk speelt dat voor u een rol". U mag zelf zeggen of u zich herkent in die spiegel. 
De heer Van Beuzekom (CU): Nou, die spiegel valt dan helemaal in gruzelementen want dat vinden 
we helemaal niks. DV, ja, u zegt "wij missen DV" — wij gaan er zeker Deo Volente van uit dat zoals de 
Here wil en wij leven, dat voorbehoud van Jacobus daar gaan wij helemaal van uit, dat hoeft niet wat 
ons betreft overal bij te staan. Dat is voor ons gewoon vanzelfsprekend. Wat de VVD betreft, ja. De 
regio's worden belangrijk. Dat geloven wij ook, daar zijn we het helemaal mee eens. Wij denken 
inderdaad dat intussen veel meer gedacht wordt aan stadsregio's waarbij rond de steden, en dat zal 
dus ook zijn rond Utrecht, een regio geformeerd wordt en dan is het voor ons veel aantrekkelijker om 
onderdeel te zijn van de stadsregio Utrecht dan van stadsregio Rotterdam die inderdaad heel erg 
gericht is op de maritieme sector. In mijn aardrijkskundeboek. wat ik vorig jaar nog behandeld heb, 
horen wij trouwens al lang bij de regio Utrecht. dus wat dat betreft.... Wij spreken ook onze waardering 
uit voor het proces zoals dat gegaan is tot nu toe. Een nieuw gemeentehuis. wij vinden het wat te vroeg 
om daarover een uitspraak te doen en wij kunnen ons vinden in een ze spoedig mogelijke 
gezamenlijke vergadering. De heer Gros zegt "Het is een serieuze zaak". Helemaal eens. maar daar 
mag toch ook wel een grapje bij? En u noemt zelf ook "Feyenoord. geen woorden maar daden	Dus 
wat dat betreft zijn we het helemaal eens. toch? 
De heer Gros (L2000) (bij interruptie): Als je wordt uitgedaagd. dan moet je wat doen. 
De heer Van Beuzekom (CU): lk heb twee Zijdervelders gesproken onlangs en hen gevraagd "Hebben 
jullie er nou wat van gemerkt, dat jullie naar een andere provincie gingen?" Ze wonen al jaren in 
Zijderveld. Dus zij hoorden vroeger bij Zuid-Holland. Ze zeiden "Nou, we hebben er eigenlijk niks van 
gemerkt. Het is vanzelf gegaan dus we hebben er niks van gemerkt". Dus, nogmaals, laten we het een 
beetje relativeren, die provinciekeuze. Volgens ons is het echt niet zo verschrikkelijk belangrijk. 
Cultuurverschillen, ja, is Utrecht nou werkelijk zo anders? Ja, als je kijkt naar de stad Utrecht, dan heb 
je daarnaast Houten, dat is natuurlijk stedelijk gebied. Maar ik rijd regelmatig met de trein van 
Culemborg naar Utrecht en dan zag ik aan de linkerzijde inderdaad de stad maar aan de rechter zijde 
een prachtig groengebied en dat loopt helemaal tot aan Wijk bij Duurstede en volgens mij is er niet 
zoveel cultuurverschil tussen dat gebied. Ook als we denken aan de andere kant, de Krimpenerwaard. 
Volgens mij zijn die verschillen niet zo groot. 
De heer De Visser (SGP) (bij interruptie): Bedoelt u de Krimpeneraard die ligt in Utrecht of in Zuid-
Holland? 
De heer Van Beuzekom CU): Die ligt in Zuid-Holland — sorry, ik bedoel de Lopikerwaard. 
De heer De Visser (SGP): U geeft aardrijkskunde? 
De heer Van Beuzekom (CU): Ja. maar ik ben nu met pensioen... Verkeerde naam, het moet 
natuurlijk de Lopikerwaard zijn. lk denk dat de cultuurverschillen met de Lopikerwaard niet zo groot 
zijn. Je hebt daar natuurlijk de Lek. En als je die oversteekt met een pontje, dat kan bij Ameide, dan 
kom je in de Lopikerwaard. En dan was het vroeger zo, dat een rivier een enorm verschil uitmaakte — 
de Linge zelfs nog. Aan de overkant in Asperen spraken ze Gelders, duidelijk anders dan het 
Leerdams. Maar tegenwoordig maakt de rivier niet zoveel verschil meer. Wat dat betreft kun je 
tegenwoordig toch makkelijker de rivier over komen dan in de Middeleeuwen. Dus de cultuur is wat ons 
betreft niet zo'n groot verschil. Nog eén ding, de kans dat de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid wordt 
samengevoegd met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond die is echt wel heel groot, denken wij. 
Daardoor is de kans dat Zuid-Holland Zuid een zelfstandige regio blijft eigenlijk ook wel heel klein 
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geworden. Vandaar dat wij ook duidelijk niet voor Zuid-Holland kiezen maar dat wij ook voor Utrecht 
gaan. 
Voorzitter: Mevrouw Visser...niet? Dan de heer De Visser? 
De heer De Visser (SGP): lk heb tijdens de schorsing wat puntjes bij elkaar gesprokkeld. Eerst maar 
even over Feyenoord. Wij hebben ons wel verbaasd over de verbinding tussen de ChristenUnie en 
deze seculiere club en we dachten dat ze misschien wel beter bij ADO Den Haag zouden passen. lk 
heb er geen verstand van, dus. 
De heer Van Beuzekom (CU): Dat is duidelijk... 
De heer De Visser (SGP): Zomaar een suggestie, maar ik denk "blijf maar uit de buurt bij die jongens". 
Wat betreft de kloppende harten die ik gehoord heb, als u onderweg gaat voor de reis die u in 
gedachten heeft, mevrouw Visser, dan komt u eerst langs de kloppende harten van Schoonrewoerd. 
En daarna langs de kloppende harten van Zijderveld. Dus u hoeft voor kloppende harten echt niet ver 
weg. En een bestuurscentrum, om dat een kloppend hart te noemen waar we zo nodig naar toe 
moeten, wij willen graag van buiten naar binnen werken, wij hopen dat de provincies dat ook gaan 
doen en laten wij het gewoon houden bij het Groene Hart. lk wil ook waardering uitspreken voor de 
analyse die de heer Gros naar voren heeft gebracht. Heel goed om zo harde cijfers te laten spreken en 
daarmee ook zijn standpunt te onderbouwen en ook de moed die de heren van Leerdam2000 en 
mevrouw Horden nemen om daar een zelfstandig standpunt over in te nemen. De VVD sprak erover 
dat als er verstandige mensen over gingen meedenken het allemaal goed komt met die 
ontvlechtingsoperatie, en ook de portefeuillehouder bevestigde dat als de mensen een beetje 
nuchterder worden en logisch na gaan denken dan is er geen vuiltje aan de lucht, want dan wordt het 
allemaal opgelost, dan zijn die bedragen die nu genoemd zijn, daar wordt niet meer aan gedacht — die 
behoren dan tot dromenland. lk vraag me af of dat een realistische manier van denken is. Ook nu 
liggen er onderzoeksrapporten. Er zijn mensen die daar op een redelijke manier over aan het 
nadenken zijn, en om die mensen nu te berichten van en aan de kant te zetten van , het is allemaal 
paniekvoetbal en het is, hoe je het ook noemt, mensen die nu de druk willen opvoeren — ik denk dat wij 
ons verstand moeten gebruiken en bedenken van "daar zit een kern van waarheid in", en de soep 
wordt niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend maar let wel op dat dit een realiteit is en dat er in de 
ontvlechtingskosten bijgedragen moet worden en dat het substantiele bedragen zijn. Wat betreft de 
samenvoeging van Rijnmond en de Veiligheidsregio ZHZ, er is in Utrecht ook maar één 
veiligheidsregio, dus we hebben daar ook te maken met een hele grote. Dan nog even naar 
Leerdam2000. We zien een verdeelde fractie, een fractie die verkiezingen glansrijk gewonnen heeft 
met de slogan 'Leerdam zelfstandig'. We hebben hier geconstateerd vanavond dat de provinciekeuze 
dicht bij elkaar ligt. Het is een inkleuring die we eraan geven maar de wat meer hardere argumenten 
(...) hebben verschillende sprekers zich laten horen. lk denk dat ik kan zeggen dat het voor jullie 
kiezers een stap te ver is om naar Utrecht te gaan. Bedenk je nog eens. Je hebt een mandaat 
gekregen van de kiezers en je maakt al een wat andere keuze dan je aan de kiezers hebt beloofd. lk 
kan me voorstellen dat dat pijn doet in de fractie om daar op deze manier mee om te moeten gaan. lk 
zou zeggen: probeer tot een eenheid te komen en stel je kiezers niet teleur en maak te risico niet 
groter — ik heb het in mijn eerste termijn duidelijk aangegeven: het is een avontuur om nog een keer 
naar een nieuwe provincie te gaan. lk denk dat het voor jullie kiezers niet... 
De heer Van den Berg (L2000) (bij interruptie): In ons verkiezingsprogramma staat dat wij staan voor 
de autonomie van Leerdam. En ik heb uitgelegd dat je die ook op een andere manier kan uitleggen en 
dat we daarvoor gaan. In ons verkiezingsprogramma staat nergens iets over een provinciekeuze. Dat 
wou ik toch even meegeven. 
De heer De Visser (SGP): Nee, maar ik probeerde maar even in de huid van jullie kiezers te kruipen 
en jullie dan toch dit mee te geven. 
De heer Van den Berg (L2000): En dat moet u juist niet doen. 
De heer De Visser (SGP): Tot slot nog even serieus. We hebben gesproken, ook in de interruptie, over 
de toezegging over het aspect dat zou worden meegenomen in het onderzoek. U hebt aangegeven dat 
dat niet gelukt is, dat dat niet gebeurd is, dat die toezegging niet is nagekomen. Wij betreuren dat. We 
hebben in onze argumentatie aangegeven dat dat voor ons meeweegt en dat wij op deze manier tot 
een standpuntkeuze komen. 
De heer Van der Leest (VVD): lk zit altijd te denken, als ik de bespiegelingen in tweede termijn hoor: 
waar zouden we nu wel en waar zouden we niet op ingaan. lk vind dat altijd een uitdaging. Vooral de 
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laatste opmerking over kiezers en verkiezingsprogramma. Als we nog even terug gaan in de tijd toe we 
in feite met elkaar campagne voerden voor de raad zoals die nu is samengesteld. In de verkiezingen 
hebben we daar stevige debatten over gevoerd. lk herinner me de debatten in Het Dak waar ik destijds 
volgens mij in ongeveer deze woorden heb gezegd dat als er kiezersbedrog werd gepleegd vóór de 
verkiezingen en iedereen kon zien wat er op ons afkwam Leerdam gewoon te klein was. Je kunt 
daarmee doen wat je wilt. lk zie dat de fractie van de SGP en ook de afdeling van de SGP standvastig 
is geweest 'we moeten gewoon diezelfde kant op' en weinig voortschrijdend inzicht heeft geboekt. lk 
zie aan de kant van Leerdam2000 nadrukkelijk wat anders. lk zie dat daar nadrukkelijk is gekeken naar 
wat is het beste voor Leerdam. En inderdaad, er komen dingen op ons af, die kunnen we niet alleen 
hanteren, daar zullen we iets mee moeten, die pakken daarin hun bestuurlijke verantwoordelijkheid 
naar mijn idee op een totaal andere manier op. lk denk dat dat zeker te waarderen is. Tegen de 
achtergrond, moet ik zeggen, dat iedereen het liefst zelfstandig zou willen blijven. Sterker nog: als ik nu 
in Schoonrewoerd over de straat ga lopen en roep: "zullen we ons gaan afscheiden van Leerdam?" 
dan krijg ik een aardig optochtje bij elkaar. Want ook daar zit nog vanaf eind vorige eeuw het nodig 
zeer van die hele samenvoeging. Geuf, we gaan daarin samen op pad op het moment dat het zo is, en 
als ik alle raadsleden afkomstig uit Schoonrewoerd bij elkaar heb dan heb ik al eenderde van deze 
raad te pakken. 
De heer Middelkoop (L2000) (bij interruptie): Nou, we hebben een annexatie al eens eerder 
meegemaakt in Schoonrewoerd, vandaar dat ik er heel genuanceerd over denk. 
De heer Van der Leest (VVD): Even kijkend naar de andere puntjes, hoe het ook verder gaat. we 
verhuizen als nieuwe gemeente Vijfheerenlanden natuurlijk niet naar een andere planeet. Nee, we 
blijven op de plek liggen waar we liggen en daarmee zijn we voor eens en altijd een grensgemeente. In 
die grensgemeente — kijk even naar alle grenzen die je zoal kent — op grenzen zijn altijd specifieke 
oplossingen denkbaar. En daar refereerde ik zojuist ook aan in een opmerking aan de heer de Visser 
als het gaat om wellicht onorthodoxe oplossingen die je met elkaar zou moeten kiezen voor problemen 
die op ons afkomen. En niet alles is bij wet geregeld. Dat heb ik ook in de eerste termijn gezegd — daar 
zullen we mee aan de slag moeten. En dan heb ik ervoor gepleit om daar als professionals naar te 
kijken en bestuurlijke oplossingen te kiezen die echt tegemoet komen aan wat het beste is voor de 
burger, ook uiteindelijk in financiéle zin. en de ondernemers in de nieuwe gemeente. et cetera. Het 
gaat nadrukkelijk niet om spierballentaal maar om evenwichtskunst. lk denk dat we het echt goed in het 
achterhoofd moeten houden om het moment dat we hier de volgende stap gaan zetten. Wat de regio 
betreft vind ik dat er meer aandacht gegeven zou mogen worden aan een ontwikkelingsperspectief van 
deze nieuwe regio. Wat mij betreft zouden we eigenlijk, als dat ook maar enigszins kan, de 
gezamenlijke colleges de opdracht moeten geven om een speerpunt te maken van het 
ontwikkelingsperspectief van deze nieuwe regio. Waar zitten onze kansen? De structuren staan wel 
genoemd in de rapporten maar hoe ga je er uiteindelijk mee om? Hoe verzilver je dat soort kansen? 
Als je het hebt over meer mogelijkheden in economisch perspectief, over de noord-zuid as, over allerlei 
dingen die erin genoemd staan, waarin komt dat straks tot uitdrukking? Hoe zien we dat uiteindelijk in 
voorstellen van de nieuwe gezamenlijke colleges terug in de verschillende raden? Dan zal, naar ons 
idee, de meerwaarde voor de burgers gaan blijken. Dat zou ik wel als een uitdaging mee willen geven 
naar de nieuwe colleges en misschien dat het college van Leerdam er al op zou kunnen reageren. En 
tot slot, als ik kijk naar de cultuur en het behoud van de cultuur dan zie ik daar eigenlijk wel een 
combinatie, zoals wij destijds ook al in ons verkiezingsprogramma hebben gezet waarbij je de kracht 
van groot combineert in feite met de mogelijkheden voor kleine kernen om echt specifiek de aandacht 
en eigenheid te geven aan de kern die dat nodig heeft. We hebben dan ook gepleit voor bijvoorbeeld 
kleinschalige zorgverzekeringen voor meer recht aan en eigenstandige invulling van besturen per kern 
waar dat ook maar enigszins mogelijk is. Dat geldt voor kernen, dat geldt wat mij betreft net zo goed 
voor wijkraden. Dus daar denk ik dat je de kracht van groot moet combineren met de eigenheid en 
wensen van de kleine kernen. 
De heer Gros (L2000): Het is een voordeel natuurlijk als je opgegroeid bent in Rotterdam als oud-
scheepsjongen en dat betekent dat ik toch wel iets meer weet van de maritieme sector. En ik wil toch 
wel even zeggen dat daar toch wel een wijdverbreid misverstand bestaat over wat deze sector allemaal 
kan en wat er ook veel meer mee doet dan, dat heet dan maritiem, het is een uitgebreide sector. Flink 
in ontwikkeling. De plannen van het bedrijfsleven die op stapel staan die zullen binnenkort leiden tot 
toevoeging van vele honderden hoogwaardige banen. En innovatieve bedrijvigheid in de omgeving. Er 
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zijn ook steeds meer cross-overs tussen maritieme bedrijven en andere sectoren — ik noem een 
voorbeeld: Fokker — en het betekent dus voor de toekomst kansen voor bedrijven, met name in de 
MKB-Vijfheerenlanden. MKB is ook belangrijk, poets dat even niet weg. Kansen voor samenwerking en 
kansen voor innovatie. Waterbouwkundige bedrijvigheid is er ook voor de Vijfheerenlanden. Dus in het 
kader van de MIRT opgaven in het kader van de veiligheid is provincie Zuid-Holland er wel degelijk bij 
betrokken en zijn er wel degelijk ook raakpunten. Verder wil ik nog even ingaan op de economische 
ontwikkeling. Het is zo dat het UWV heeft bekend gemaakt dat ook in de AV-regio een stijging van het 
aantal vacatures op hoger niveau verwacht wordt, dat dat ten koste gaat van de vraag om middelbaar 
niveau. Door verdringing verslechtert ook de arbeidsmarktpositie van laag opgeleiden. In 
arbeidsmarktregio's met veel hoger opgeleiden, zoals Utrecht, is deze verdringing groter dan in andere 
arbeidsmarktregio's. Sommige segmenten, zoals ICT en technisch sectoren worden de tekorten aan 
personeel de komende tijd groter. Op lager niveau komt in de metaal en de maritieme industrie een 
behoorlijke vervangingsvraag op gang vanwege de vergrijzing. Zeker nu de economie verder aantrekt. 
Dat biedt kansen om werkzoekenden uit de AV in het lagere segment om te scholen. Dus wel degelijk 
raakvlakken genoeg vanuit deze regio. Dan nog even de keten, de melkveehouders, toch wel grote 
spelers op deze markt. lk noem bijvoorbeeld Bel. In Gorinchem is dat Vreugdenhil, als ik goed ben 
geinformeerd. Die hebben toch wel het een en ander aan ervaring op het gebied en dat betekent dat 
die ervaring een beetje in de knel komt door die ontwikkeling — dat er toch en achterstand komt. lk 
vraag me af hoe dat dan in relatie gebracht wordt met het, in Zuid-Holland, het rapport van, wat nog 
uitgebracht , anders: strategische verkenning van de landbouw, samen met een flinke sprong naar 
duurzame veehouderij en akkerbouw in Zuid-Holland uit maart 2015, wordt in december in Provinciale 
Staten behandeld. Dus ik bedoel, er liggen kansen genoeg om ook dat nog uit te dragen en ik wil niet 
nalaten om dat even te vermelden. Een aantal dingen waardoor je ook de andere kant op kan en 
nogmaals benadrukken dat het niet eenzijdig is. De 60:40 verhouding die is genoemd door de heer 
Van der Leest, dat kan wel zijn maar mijn verhouding ligt nog even iets anders. Maar dat wil niet 
zeggen dat ik heel goed begrip heb voor uw argumenten en dat het niet uitsluitend is van het is Utrecht 
of het is Zuid-Holland. Er wordt wel degelijk onderhandeld. 
De heer Van Santen (L2000): Meestal is het zo dat ik aan één termijn genoeg heb, en dat is eigenlijk 
nu ook het geval. lk heb een voorkeur uitgesproken voor de provincie Zuid-Holland , vooral qua 
werkgelegenheid en economie. En ik zou de heer De Visser willen adviseren zich toch niet meer met 
voetbal te bemoeien, want hij adviseerde de ChistenUnie ADO Den Haag maar dan moet u wel weten 
dat daar een Chinees aan het roer zit. Dan had u beter kunnen kiezen voor de FC Utrecht — dat ligt 
meer in de regio. 
Mevrouw Horden (VVD): lk heb niets toe te voegen. 

Voorzitter: Dan hebben we de tweede termijn van de zijde van de raad gehad. lk denk niet dat van de 
zijde van het college er nog veel toe te voegen is aan de discussie die u met elkaar gevoerd hebt. 
Misschien toch nog even reageren op de heer De Visser als het gaat over paniekvoetbal, daar begin u 
mee, als het gaat over kosten en dat soort zaken. We hebben nooit gezegd natuurlijk dat er geen 
ontvlechtingskosten zich zullen voordoen. Aileen heeft u ook zelf een aantal brieven gezien. waaruit u 
misschien kunt afleiden dat daar soms voor ons gevoel wel degelijk door de schrijvers wel eerder 
sprake was van paniekvoetbal. De manier waarop men daar een aantal stellingen betrok die, wat ons 
betreft, ook heel duidelijk niet overeen stemmen met hoe dit soort procedures echt verlopen. En u heeft 
binnen het voorstel van ons gezien, en dan wijs ik even naar besluit 7d, dat daar hebben we het over 
het in samenwerking met Rijk en provincies starten van gesprekken en hoe die ontvlechting moet 
plaatsvinden. En dat zal met name in die gevallen waar het met provinciegrenzen te maken heeft heel 
duidelijk het geval zijn en dat is wat anders dan men vanuit een gemeenschappelijke regeling een soort 
dictaat oplegt. En met name de brieven die ons in de vorm van een dictaat ons bereikt hebben, daar 
komen de bedragen vandaan waaraan u refereert en deze benadering geeft ons de verwachting dat 
we toch op andere bedragen waarschijnlijk met elkaar zullen uitkomen. lk kijk even naar de 
collegeleden — de heer Bruggeman wil ook nog even wat toevoegen? 
Wethouder Bruggeman: Een aantal keren is Avelingen genoemd, maar ook de werkgelegenheid. De 
werkgelegenheid trekt gelukkig aan. Een daarvoor hoeven we geen verschil te maken tussen Utrecht 
of Zuid-Holland. Het zou ook heel vreemd zijn als dat het geval is. Een ook daar denk ik dat we moeten 
zeggen: we blijven zitten op de plek waar we zitten en dat HBO'ers in onze gemeente zich niets 
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aantrekken van keuzes die wij maken. Die gaan gewoon simpelweg aan het werk in banen die ze leuk 
vinden , of dat nu in Gorinchem is of dat dat in Utrecht is — ik denk dat dat weinig uitmaakt. We zitten op 
dit moment in de arbeidsmarktregio Gorinchem. Dat is de kleinste arbeidsmarktregio van het land maar 
ook de fijnste en daar sluit ik eigenlijk aan bij wat de Partij van de Arbeid er ook over gezegd heeft: 
waarom zouden we daar weg gaan? En die discussie die willen we ook nog als college heel graag zo 
meteen aan. Nu zeggen dat we daarin zullen blijven. kan natuurlijk niet want dat beslis je uiteindelijk 
straks met zijn drieen. Dus daar moet je nu niet op vooruit lopen maar ik zou dat met de 
arbeidsmarktregio in mijn portefeuille heel graag willen verdedigen om in die arbeidsmarktregio te 
blijven. Bel, Friesland Campina, ik denk dat die het heel weinig uitmaakt en dat er ook heel weinig 
verschil voor ze is of wij nu aangesloten zijn bij Utrecht of Zuid-Holland. Mag ik tot slot, als het gaat om 
economie, om werkgelegenheid, jullie nog wijzen op — de griffier heeft het ook verspreid — als het gaat 
om de ondernemersverenigingen BKL hier in Leerdam, samen met Vianen en met Zederik, hebben we 
vorige week nog om de tafel gezeten met elkaar en die hebben ons ook heel duidelijk aanbevolen te 
kiezen voor Utrecht. 
Voorzitter: Dank. lk denk dat we daarmee rond zijn, ook voor de tweede termijn. Dat betekent dat we 
tot besluitvorming zou kunnen overgaan, ware het niet dat we met de andere gemeente afgesproken 
hebben dat we dat zo mogelijk zo ongeveer op hetzelfde tijdstip zouden doen , lk weet niet precies hoe 
ver men bij de andere gemeenten is maar in onze planning zouden wij gaan pauzeren en dan om half 
elf tot besluitvorming overgaan. Dat zou misschien eerder kunnen als ook de andere twee wat verder 
zijn. We gaan nu even schorsen, waarbij ik u zou adviseren niet te ver weg te gaan, want op het 
moment dat wij bericht krijgen dat de anderen ook zo ver zijn dat zouden we het tijdstip van half elf wat 
kunnen vervroegen. Er is  iets te drinken , lk schors de vergadering.  

5. Pauze 

6. Besluitvorming over het raadsvoorstel "Herinrichting Vijfheerenlanden" 
Voorzitter: lk heropen de vergadering. Dat betekent dat wij over kunnen gaan tot stemming over het 
voorstel. de concept besluiten. Waarbij de eerste vraag is of er nog iemand is die behoefte heeft aan 
het afleggen van een stemverklaring, dan is daarvoor uiteraard gelegenheid. Dat kan bij ieder besluit, 
en we beginnen bij het eerste. lk weet niet of er bij ieder besluit behoefte aan is, dus we beginnen bij 
de eerste. 

lemand behoefte om bij besluit 1 een stemverklaring af te leggen? Niet? Dan gaan wij over tot 
stemming over besluit 1. Mag ik vragen wie tegen het besluit is zij hand op te steken? Niemand, dan 
trek ik de conclusie dat besluit 1 met algemene stemmen is aangenomen. 

Dan gaan wij naar besluit 2. Misschien wel het belangrijkste besluit van deze avond. Heeft iemand 
daar behoefte om een stemverklaring af te leggen? Niet, ook daar vraag ik: wie is tegen dit besluit of 
die zijn hand wil opsteken. Daar word je gewoon stil van, he ? Dan trek ik de conclusie dat besluit 2, het 
besluit tot herindeling van de gemeente Vianen, Leerdam en Zederik tot een nieuw te vormen 
gemeente Vijfheerenlanden dat dat met algemene stemmen is aangenomen. Waarbij u waarschijnlijk 
ook, realiseer ik me nu ineens, toch ook meteen heeft afgesproken dat de werknaam van de nieuwe 
gemeente de gemeente Vijfbeerenlanden is. Dat staat in het besluit. Maar u weet hoe dat gaat. Als de 
nieuwe gemeente gevormd is zal de raad altijd gelegenheid hebben om de naam van de nieuwe 
gemeente anders te formuleren als men daar behoefte aan heeft. 

Wij gaan naar besluit 3, over de streefdatum voor de herindeling. Heeft iemand daar een 
stemverklaring voor af te leggen? Niet, is iemand daar tegen? Niet, dan is ook dat met algemene 
stemmen aangenomen. 

Dan gaan we naar besluit 4, de voorkeur uit te spreken voor de provincie Utrecht waarin de nieuw te 
vormen gemeente Vijfheerenlanden komt te liggen. Wie is tegen dat besluit, of die ook zijn hand wil 
opsteken. Dan noem ik even de namen daarvan, dat is de heer Bijl, de heer De Visser, de heer Van 
Genderen, mevrouw Horden, de heer Gros en de heer Van Santen. De overige leden zijn voor, dus dit 
besluit is ook aangenomen.
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Dan hebben we besluit 5. Nadat u bij 4 al een besluit genomen heeft, mag ik er dan van uit gaan dat 
bij besluit 5 de stemming net andersom is? Of heeft iemand daar andere gedachten over? Niet? Dan is 
aldus ook zo besloten. Dat betekent dat besluit 5 verworpen is met dezelfde stemverhouding als bij 
besluit 4. 

Dan gaan wij naar besluit 6. Heeft iemand behoefte om daar een stemverklaring af te leggen? Niet? 
Wie is tegen dit besluit? Niemand — is ook dat met algemene stemmen aangenomen. 

Dan gaan wij naar besluit 7, waar het college toch een fikse opdracht van u krijgt. Heeft iemand daar 
nog een stemverklaring over af te leggen? Zo niet, is iemand daar tegen? Ook niemand, dan is ook dat 
met algemene stemmen aangenomen. 

Daarmee zijn wij aan het eind gekomen van onze besluitvorming over wel een historisch besluit wat 
we deze avond met elkaar genomen hebben. Daarmee zijn wij tevens ook aan het einde van deze 
vergadering en ik heb zo het vermoeden dan wij de eerste van de drie gemeenten zijn die het formeel 
ook helemaal afgerond hebben. Dank u wel voor uw bijdragen vanavond , lk denk dat wij een goede 
vergadering gehad hebben met goede bijdragen waar we op een hele rustige en evenwichtige manier 
hier met elkaar gediscussieerd hebben en op deze wijze toch het belang van de gemeente gediend 
hebben. 

(De redactie van de besluiten en het resultaat van de stemmingen: zie bielage 

07. Sluiting 
Voorzitter Dank u wel en ik sluit de vergaderin9. 

Aldus vastgesteld in de openbare 
raadsvergadering van 17 december 2015, 

de griffier,	 de voorzitter,
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RAADSBESLU1T 

De raad van de gemeente Leerdam, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Leerdam met als onderwerp 
"Herindeling Vij Ibeerenlanden"; 

besluit 1: 
kennis te nemen van het door Code Samen opgestelde onderzoeksrapport "Richting Vij lheerenlanden" van 21 
september 2015, alsmede van het standpunt van de gezamenlijke colleges zoals verwoord in het raadsvoorstel; 
Resultaat: Unaniem akkoord. 

besluit 2: 
tot herindeling van de gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik tot een nieuw te vormen gemeente Vijtheerenlanden 
en het college opdracht te geven een verzoek in te dienen bij de provincie(s) tot de start van de Arhi-procedure 
Resultaat: Unaniem akkoord 

besluit 3: 
als streefdatum voor de herindeling te noemen 1 januari 2018; 
Resultaat: Unaniem akkoord. 

besluit4: 
voorkeur uit te spreken voor de provincie Utrecht waarin de nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden komt te 
liggen. 
Resultaat: Tegen: dhr. Bijl, dhr. De Visser, dhr. Van Genderen, mw. Horden, dhr. Gros en dhr. Van Santen (6); 

Voor: 13 raadsleden. 

besluit5: 
voorkeur uit te spreken voor de provincie Zuid-Holland waarin de nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden 
komt te liggen. 
Resultaat: Tegen: 13 raadsleden; 

Voor: dhr. Bijl. dhr. De Visser, dhr. Van Genderen, mw. Horden, dhr. Gros en dhr. Van Santen (6). 

besluit6: 
Het college opdracht te geven om samen met de colleges van Vianen en Zederik Provinciale Staten van Utrecht en 
Zuid-Holland te verzoeken om in samenwerking met de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik een 
herindelingsprocedure te starten met als doel een herindeling van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik tot de 
gemeente Vijfheerenlanden; 
Resultaat: Unaniem akkoord. 

Besluit 7: 
het college opdracht te geven tot: 

A. Het in samenspraak met de raad opstellen van een toekomstvisie voor de nieuwe gemeente waarbij recht 
wordt gedaan aan de huidige en afzonderlijke toekomstvisies van de drie gemeenten zoals verwoord in het 
rapport van CodeSamen. 

B. het in samenspraak met de raad opstellen van een modern kernenbeleid, waarbij de vitaliteit van onze 
dorpen geborgd blijft en waarbij de zeggenschap van gemeenschappen en van de gemeenteraad 
evenwichtig wordt vormgegeven. 

C. het in samenspraak met de raad opstellen van een businesscase waarbij aandacht gegeven wordt aan: 
o de financiEle aandaehtspunten als genoemd in paragraaf 4.12 van het rapport "Richting 

Vij theeren I anden";
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o het opstellen van een begroting op hoofdlijnen voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden 
waarbij de belangrijkste keuzes, parameters en kaders vooraf aan de drie gemeenteraden ter 
goedkeuring worden voorgelegd: 

o het uitwerken van een organisatie- en besturingsfiloso fie en een dienstverleningsconcept voor de 
nieuw te vormen gemeentelijke organisatie die aansluiten op de maatschappelijke ontwikkefingen 
en garant staan voor een moderne, klantgerichte , innovatieve en ook open cultuur. Daarbij dient te 
worden aangegeven met betrekking tot welke nu nog uitbestede taken mogelijkerwijze een 
heroverweging gemaakt moet worden. 

D. het in samenwerking met het Rijk en de provincies starten van gesprekken over de ontvlechting uit de 
wettelfike aan provinciegrenzen gebonden gemeenschappelijke regelingen. 

E. het op inhoudelijke gronden motiveren van de samenwerkingsverbanden die het best passen op het profiel 
van de nieuwe gemeente. 

F. het in beeld brengen van de frictiekosten die daarbij ontstaan voor de eigen organisatie(s) en de 
samenwerkingsverbanden. 

Resultaat: Unaniem akkoord.
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1. Verslagen expertiseavond 8 oktober 2015 
2. Knoppennotitie Verbonden Partijen 
3. Verslag bewonersavond 21 oktober 2015 

Onderwerp 
herindeling Vijfheerenlanden 

Centrale vraagstelling 
Een besluit nemen over herindeling van de gemeente Vianen, Leerdam en Zederik. 

Beslispunten 
Zie het bijgevoegd concept-besluit. 

Informatievergadering 
Dit voorstel is niet in de Informatievergadering besproken.
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1. Inleiding 

In september 2014 hebben de gemeenteraden van Leerdam en Zederik besloten om een 
haalbaarheidsonderzoek te doen naar een bestuurlijke herindeling tussen de gemeenten Leerdam, 
Vianen en Zederik. Op 27 januari 2015 heeft de gemeenteraad van Vianen een besluit van dezelfde 
strekking genomen. Met dit besluit werd de eindfase ingeluid van een proces dat in september 2013 is 
gestart toen het dagelijks bestuur van de regio Alblasserwaard-Vijfileerenlanden de commissie 
"Bestuurlijke vormgeving Alblasserwaard-Vijfheerenlanden'' (Commissie Schutte) instelde. 
De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek liggen nu voor. De keuze om wel of niet te besluiten tot 
een bestuurlijke herindeling is vanzelfsprekend aan u als gemeenteraad. Wij vinden het echter wel van 
belang dat u de conclusies van de colleges van de gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik kent: Wij 
zijn er van overtuigd dat een nieuwe gemeente Vijfheerenlanden voor de huidige gemeenten Leerdam, 
Vianen en Zederik de meest logische en toekomstbestendige keuze is. Daarnaast zien wij dat de 
provincie Utrecht de meeste kansen biedt op economisch gebied, toeristische- en recreatieve 
ontwikkeling en de vorming en het behoud van vitale kernen. Met de keuze voor de provincie Utrecht 
ontstaat naar onze opvatting een krachtige gemeente met een stevige positie in de regio. In dit 
raadsvoorstel motiveren wij ons standpunt. 

2. Wat vooraf ging 

a. Waard om te besturen 
Startpunt van het huidige proces vormde de opdracht van het dagelijks bestuur van de regio 
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden aan de commissie "Bestuurlijke vormgeving Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden" (commissie Schutte). De commissie Schutte kreeg de opdracht om drie modellen uit 
te werken voor een duurzame toekomstige bestuurlijke inrichting van de regio Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden. De commissie kwam tot het eindoordeel dat, om een duurzame ontwikkeling in deze 
regio mogelijk te maken, de vorming van drie nieuwe gemeenten in het gebied daarvoor de beste 
garanties biedt. Eén van die gemeenten is een gemeente Vijfheerenlanden bestaande uit de huidige 
gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik. 

b. Strategische verkenning 
De commissie Schutte verzocht de betrokken gemeenten om, op basis van de bevindingen uit haar 
rapport, een richtinggevende uitspraak te doen. Om deze uitspraak te kunnen doen. is door de 
gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik ieder afzonderlijk aan Bureau Berenschot de opdracht 
gegeven om een strategisch verkenning te doen naar de bestuurlijke toekomst van elke gemeente. 
Centrale vraag die deze strategische verkenningen moest beantwoorden was welke bestuurlijke 
samenwerkingsvorm de meest bestuurskrachtige is om de eigen gemeentelijk ambities te realiseren en 
de huidige en toekomstige uitdagingen en opgaven aan te kunnen. 
Bureau Berenschot heeft vervolgens geconcludeerd, na onder andere een brede maatschappelijke 
consultatie, dat de vorming van een gemeente Vijfheerenlanden het beste bij alle drie de gemeenten 
lijkt te passen. Zowel voor de korte als de lange termijn "Bestuurlijk krachtig en onafhankelijk", vat 
Bureau Berenschot het idee van een gemeente Vijfheerenlanden samen. Bestuurskracht komt daarbij 
onder meer tot uiting in een voldoende ruime begroting die keuzes mogelijk maakt, in een ambtelijke 
organisatie met ruim voldoende kwaliteit en continuIteit en in een betekenisvolle zeggenschap in en ook 
invloed op regionale vraagstukken en samenwerkingsverbanden. 
De gemeenteraden van de gemeenten Leerdam en Zederik besloten vervolgens op 2 oktober 2014 
respectievelijk 29 september 2014 op basis van de uitkomsten van de Berenschot rapporten dat een 
herindeling van de drie gemeenten de beste optie is en gaven opdracht tot het uitvoeren van een 
haalbaarheidsonderzoek naar een gemeente Vijfheerenlanden. 

c. Haalbaarheidsonderzoek zelfstandigheid Vianen 
In vervolg op de strategische verkenning van Bureau Berenschot heeft de gemeenteraad van Vianen 
opdracht gegeven tot het doen van (extra) onderzoek naar de haalbaarheid van een zelfstandige 
gemeente Vianen en daarvan de consequenties in beeld te brengen. Op 27 januari 2015 is vervolgens 
door een raadsmeerderheid van de gemeente Vianen de conclusie getrokken dat zelfstandigheid op 
termijn geen verantwoorde of haalbare optie is en kreeg ook het college van de gemeente Vianen 
opdracht om een voorstel uit te werken tot het doen van een haalbaarheidsonderzoek naar een 
bestuurlijke herindeling met de gemeenten Leerdam en Zederik.
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d. Haalbaarheidsonderzoek CodeSamen 
Om te kunnen beoordelen of een bestuurlijke herindeling van de gemeenten Leerdam, Vianen en 
Zederik haalbaar is, dan wel dat er geen belemmeringen zijn, hebben de dne gemeenteraden 
vervolgens opdracht gegeven aan hun colleges tot het doen uitvoeren van een 
haalbaarheidsonderzoek. De hierbij te beantwoorden en door de raden vastgestelde onderzoeksvragen 
hebben betrekking op de volgende vier thema's: 

Toekomstbeeld op hoofdlijnen. 
Financier). 
Provinciekeuze. 
Gemeenschappelijke regelingen. 

Deze vragen zijn vervolgens verdiept en verrijkt in diverse workshops en de antwoorden zijn verwerkt in 
het nu voorliggende rapport "Richting Vijfheerenlanden". De raadsleden hebben daarbij in een 
interactieve sessie met CodeSamen aangegeven welke aspecten zij aanvullend van belang vinden in 
het maken van een keuze voor herindeling Het betreft vier centrale contouren waaraan de nieuwe en 
financieel gezonde gemeente naar de opvatting van de raadsleden moet voldoen. Deze contouren 
vormen een belangrijk kader in het haalbaarheidsonderzoek. Het betreft: 
1. Vitale kernen met betrokken inwoners. 
2. Economische potentie (met meer hoogwaardige werkgelegenheid). 
3. Toeristische recreatieve ontwikkeling. 
4. Professionele en invloedrijke gemeente. 

Voor de uitvoering van de opdracht is een stuurgroep ingesteld bestaande uit de burgemeesters, de 
secretarissen en griffiers van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en éér) wethouder per 
gemeente. In deze stuurgroep zijn de relevante besluiten tijdens de onderzoeksfase genomen. Om de 
gemeenteraden goed aangesloten te houden op het proces is ter ondersteuning van de stuurgroep een 
klankbordgroep gevormd bestaande uit drie raadsleden per gemeente. De klankbordgroep heeft 
gedurende de uitvoering van het onderzoek feedback gegeven op het proces. Verder is er ook een 
ambtelijke regiegroep ingesteld met medewerkers van de drie gemeenten om het onderzoekstraject te 
begeleiden en de besluiten van de stuurgroep voor te bereiden. 
Daarnaast zijn er gedurende het proces gezamenlijke raadsbijeenkomsten georganiseerd. Van de 
expertiseavond van 8 okt 2015 treft u de verslagen bijgaand aan. Tevens is de "knoppennotitie" 
toegevoegd. 

3. Conclusies op basis van het haalbaarheidsonderzoek. 

3.1. Algemene conclusie: geen belemmeringen 
In de rapporten van de Commissie Schutte en Bureau Berenschot zijn al veel vragen over de 
wenselijkheid en haalbaarheid van een gemeente Vijfheerenlanden beantwoord. De vraag die nu 
voorligt, is of er belemmeringen zijn om tot herindeling van de gemeenten Leerdam. Vianen en Zederik 
over te gaan. Uit het onderzoek van CodeSamen blijkt dat er in de praktijk geen belemmeringen zijn 
voor een gemeentelijke herindeling van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik. Wij concluderen 
als colleges ook dat er geen belemmeringen zijn en zien zelfs veel kansen om de gewenste doelen en 
opgaven voor het gehele gebied adequater te realiseren. In de volgende paragrafen gaan wij daar 
dieper op in. 

3.2. Conclusies toekomstbeeld op hoofdlijnen: veel kansen en geen belemmeringen 
Het onderzoek laat zien dat de drie gemeenten een sterke inhoudelijke, maatschappelijke en ruimtelijk-
landschappelijke verbinding hebben. De drie gemeenten typeren en benaderen hun inwoners op een 
manier die veel met elkaar overeenkomt. Uiteraard blijkt uit het rapport van CodeSamen dat er sociale 
en culturele verschillen zijn tussen de inwoners van de drie gemeenten. Net als dat er overigens 
verschillen zijn tussen de kernen binnen een gemeente. De diverse gemeenschappen hebben echter 
met elkaar gemeen dat er een hoge mate van betrokkenheid is. 
Ook is er bij de drie gemeenten sprake van een vergelijkbare maatschappelijke opgave. Die opgave 
komt voort uit al lang zichtbare trends (bijvoorbeeld vergrijzing en ontgroening) en uit het veranderende 
takenpakket en de nieuwe verantwoordelijkheden van de drie gemeenten (bijvoorbeeld 
decentralisaties; participatiesamenleving).
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CodeSamen concludeert dat de antwoorden die de drie gemeenten ieder afzonderlijk op deze opgave 
hebben geformuleerd nagenoeg gelijk zijn dan wel elkaar aanvullen. Bij een besluit tot herindeling van 
de drie gemeenten ontstaat er dan ook een middelgrote gemeente waarin natuurschoon, goed wonen, 
sociale cohesie, bereikbaarheid, bedrijvigheid, toerisme en vitaliteit van de gemeenschappen centraal 
staan 
Wij zijn en/an overtuigd dat beleidsinhoudelijk de zaken bij alle drie de gemeenten goed op orde zijn. 
De recente decentralisaties en de toekomstige maatschappelijke opgaven vergen echter (te) veel van 
de individuele gemeenten. Een herindeling kan ervoor zorgen dat we voldoende omvang, budgettaire 
ruimte en bestuurskracht kunnen genereren waardoor er een duurzame, krachtige, effectieve en 
efficiënte gemeente ontstaat. Een gemeente die in een breed bestuurlijk en maatschappelijk 
krachtenveld kan opereren. Kortom: Een gemeente die een krachtig antwoord kan geven op alle 
beleidsinhoudelijke ontwikkelingen die op ons af komen. We realiseren ons, dat er nog veel 
vraagstukken op te lossen zijn. Elke volgende stap brengt immers nieuwe vraagstukken met zich mee. 
Maar juist gezamenlijk en krachtig kiezen brengt oplossingen dichterbij. Oplossingen in het belang van 
onze inwoners. 

3.3. Conclusies financiën op hoofdlijnen: geen belemmeringen 
Uit de financiële analyse komt naar voren dat de drie gemeenten binnen de door hen gehanteerde 
kaders en beleidskeuzes financieel op orde zijn. een sluitende meerjarenbegroting hebben en onder 
repressief toezicht staan van de provincie. Wel zijn er vanzelfsprekend verschillen tussen de drie 
gemeenten geconstateerd die bepaald worden door eigenheid van de drie gemeenten. Bijvoorbeeld de 
mate waarin de gemeente grondposities bezit. Daarom is ook — gedurende en aanvullend op het 
haalbaarheidsonderzoek overleg gevoerd tussen portefeuillehouders en financieel deskundigen van de 
drie gemeenten. Hierin is verdieping gezocht rondom thema's als grondexploitaties, risicoparagrafen, 
waarderingsgrondslagen, bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen en dergelijke. Deze 
overleggen hebben de conclusies van CodeSamen bevestigd en het onderlinge vertrouwen versterkt. 
Uiteraard zijn er financiële risico's, maar deze zijn binnen de begrotingen van de drie gemeenten op 
een verantwoorde manier afgedekt. Uit de onderzoeken zijn geen nieuwe feiten of omstandigheden 
naar voren gekomen die van invloed zijn op het risicoprofiel van de nieuw te vormen gemeente. 
CodeSamen concludeert dat een gemeente Vijfheerenlanden een vergelijkbare financiële positie zal 
hebben als gemeenten van 20 000 tot 50.000 inwoners en een betere financiële positie dan gemeenten 
van 50.000 tot 100.000 inwoners. Wij concluderen vanuit financieel perspectief er voor de vorming van 
een gemeente Vijfheerenlanden geen belemmeringen zijn te verwachten. 
In het raadsvoorstel van maart 2015 is aangegeven dat het door u gevraagde haalbaarheidsonderzoek 

opgesteld wordt in de vorm van een businesscase. Een businesscase is een document waarin een 
investeringsvoorstel wordt afgewogen op alle voor- en nadelen (baten en lasten). Een businesscase is 
de onderbouwing voor een verantwoorde beslissing tot het doen van een investering, of zoals in dit 
geval. van een herindeling. In het voorliggende haalbaarheidsonderzoek zijn veel elementen 
opgenomen die een belangnjke onderdeel vormen van een businesscase: 

• de financiële kenmerken van de drie gemeenten in paragraaf 4.2, vergeleken met landelijke 
gemiddelden; 

• de lokale lasten in paragraaf 4.4, vergeleken met landelijke gemiddelden; 
• de balansindicatoren in de tabel in paragraaf 4.11 die inzicht geven in de balans van de nieuw te 

vormen gemeente. 

In paragraaf 4.12 van het haalbaarheidsonderzoek worden de financiële aandachtspunten geschetst 
die een nadere uitwerking moeten krijgen in de tweede fase. In die tweede fase komen onderwerpen 
aan de orde zoals de toekomstvisie voor de nieuwe gemeente, het kernenbeleid, de begroting op 
hoofdlijnen en de organisatiefilosofie. Hiervoor moeten nog beleidskeuzes worden gemaakt en moeten 
de ambities en de doelstellingen die daarmee samenhangen nog worden geformuleerd. Deze keuzes 
hebben gevolgen voor bijvoorbeeld de omvang van de formatie en de omvang van de begroting. Wij 
zijn dan ook van mening dat met de in het rapport opgenomen en onderzochte financiële gegevens 
voldoende handvat wordt geboden voor een doorkijk naar de nieuwe gemeente.
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3.4. Conclusie provinciekeuze: Keuze voor de provincie Utrecht 
Uit de analyse door CodeSamen van de beleidskaders van de provincies Zuid-Holland en Utrecht komt 
op hoofdlijnen naar voren dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden in beide provincies tot zijn recht 
kan komen. Zo laat een analyse van het provinciaal beleid van de provincie Utrecht ten opzichte van 
het gewenste pro fiel voor de nieuwe gemeente veel aantrekkelijke uitgangspunten zien. Op alle vier de 
focuspunten van de raad is de provincie Utrecht aantrekkelijk voor de nieuwe gemeente 
Vijfheerenlanden. Dat betreft dan vooral de economische potentie van de provincie , de ruimte voor 
innovatie. de ondersteuning op toerisme en recreatie en de agenda vitaal platteland. Daarnaast is ook 
de lastendruk van de provincie Utrecht lager. De analyse van het provinciaal beleid van de provincie 
Zuid-Holland ten opzichte van het gewenste profel voor de nieuwe gemeente laat ook een aantal 
aantrekkelijke aansluitingspunten zien. Op twee van de vier focuspunten van de raad is de provincie 
Zuid-Holland aantrekkelijk voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Dit betreft het beleid dat 
gevoerd wordt op het thema vitale kernen en toerisme en recreatie. Op de andere twee focuspunten. 
economische potentie en invloed, is Zuid-Holland minder aantrekkelijk voor de nieuwe gemeente 
Daarnaast is ook de lastendruk van de provincie Zuid-Holland hoger. De bestaande relatiepatronen 
(woon-werk, gebruik sociale en medische voorzieningen) van de drie gemeenten als totaal zijn naar de 
provincie Utrecht sterker dan naar de provincie Zuid-Holland. Dit geldt overigens meer voor de 
uitgaande stromen dan voor de inkomende stromen. De bestaande relatiepatronen zullen naar 
verwachting niet worden beTnvloed door de provinciekeuze, maar de bestuursoriëntatie die door een 
provinciekeuze voor Utrecht ontstaat, sluit beter aan op de leefpatronen van de inwoners van 
Vijfheerenlanden. 

We hebben ons de vraag gesteld of een expliciete voorkeur wel relevant is. Het rapport van 
CodeSamen laat zien dat een gemeente Vijfheerenlanden in beide provincies tot volle wasdom kan 
komen. Gemeente- en provinciegrenzen worden maatschappelijk gezien steeds minder relevant. 
Steden, regio's en gemeenschappen daaromheen des te meer. Daarnaast blijkt dat provinciegrenzen 
voor inwoners en bedrijven niet echt relevant zijn. In de huidige netwerksamenleving gaat het 
bestuurlijk allang niet meer om alleen de samenwerking tussen overheden. Het gaat om samenwerking 
tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld die samen werken 
aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en die samenwerken op inhoudelijke thema's 
Om die reden willen de colleges zich in hun handelen niet expliciet verbinden aan slechts één 
geografische indeling, maar op allerlei vraagstukken en thema's steeds zoeken naar relevante 
verbindingen. Juist in onze positie als grensgemeenten zien wij hier veel kansen voor. 
Een herindeling vergt echter wettelijk gezien wel een expliciete keuze voor een provincie van waaruit 
deze doelstellingen nagestreefd kunnen worden. Het geeft een (bestuurs)krachtig signaal om als drie 
gemeenten een zelfde voorkeur uit te spreken. Op dat punt liggen er voor ons meer kansen in de 
provincie Utrecht dan in de provincie Zuid-Holland. De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden ligt op het 
kruispunt van de snelwegen A2, A27 en A15 en is daarmee voor veel ondernemers een aantrekkelijke 
vestigingsplek. De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden heeft economische groei als hoge prioriteit 
geformuleerd en is dus gebaat bij een regio die daar veel aandacht, tijd en geld in investeert. De 
activiteiten van de Economic Board Utrecht en de Noordvleugel dragen het meest bij aan een 
aantrekkelijke en dynamische woon- en werkregio. De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden is daarnaast 
gebaat bij innovatie. Innovatieve concepten moeten ons bijvoorbeeld helpen om onze inwoners 
betrokken en mobiel te houden en de kernen vitaal te houden. De A2-kennisas tussen de regio's 
Eindhoven en Utrecht heeft momenteel de meest innovatieve potentie van heel Nederland. Ook de 
relatief nabije aanwezigheid van belangrijke onderwijs- en zorginstellingen in de regio Utrecht dragen 
bij aan het ontwikkelen van dergelijke zorgconcepten die bijdragen aan het vitaal houden van ons 
platteland. De inwoners van Utrecht hebben behoefte aan een groene long. (Vrijetijds)verbindingen van 
stad naar platteland staan op de agenda en dragen bij aan de bereikbaarheid en vitaliteit van onze 
dorpen. Daar willen we van profiteren. Wij willen dan ook in de provincie Utrecht aan tafel zitten zodat 
er niet over ons maar met ons gesproken wordt. 
Het perspectief van Zuid-Holland is om vooral bestuurlijke redenen minder aantrekkelijk. In Zuid-
Holland 
bestaat het bestuurlijk centrum uit meer gemeenten, waardoor de invloed die de nieuwe gemeente 
Vijfheerenlanden kan uitoefenen beperkter is. Het bestuurlijk centrum wordt daarbij gedomineerd door 
grote steden zoals Den Haag en Rotterdam met grootstedelijke problematiek. Daar komt bij dat het 
voortbestaan van de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden sterk onder druk staat. Het uittreden van 
de gemeente Hardinxveld versterkt dit. Dat geldt in mindere mate ook voor de regio Zuid-Holland Zuid.
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Het is zeer goed denkbaar dat de regio Zuid-Holland Zuid op termijn intensieve samenwerking dan wel 
fusiepartners zal moeten zoeken om haar voortbestaan te kunnen garanderen. In navolging van de 
ontwikkeling van de politieregio is de verwachting dat daarbij vooral de kant van Rotterdam wordt 
opgekeken. Voor de gemeente Vijfheerenlanden wordt de afstand tot het bestuurlijk centrum daarmee 
steeds groter. De onzekerheid of de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden de belangen van haar 
inwoners voldoende kan waarborgen neemt daarmee toe. 
Een besluit tot herindeling is geen besluit dat we nemen voor de komende paar jaar maar een besluit 
dat ook recht moet doen aan de belangen van onze inwoners en bedrijven over 15 of 20 jaar. Een 
gemeente Vijfheerenlanden bevindt zich, ook als gemeente, in de grootstedelijke en buitengewoon 
dynamische en innovatieve regio Utrecht en blijft daar ook liggen. Die regio ligt nu eenmaal grotendeels 
in de provincie Utrecht. Het is dan ook daar dat we nu en in de toekomst bestuurlijk de belangen van 
onze inwoners en bedrijven het beste kunnen behartigen. 

3.5. Conclusies Verbonden partijen: geen belemmeringen 
In de analyse van de aspecten die te onderscheiden zijn bij de verbonden partijen is een onderscheid 
te maken naar drie hoofdfactoren. Ten eerste is een keus voor een provincie gelijktijdig een keus voor 
die regelingen die wettelijk aan de provincie zijn verbonden, dit betreft de veiligheidsregio, de 
omgevingsdienst en de gezondheidszorg. Bij deze drie kan wettelijk gezien na de besluitvorming niet 
anders gehandeld worden dan te onderhandelen over intreed- en uittreedkosten. Er zijn 
(buitenwettelijke) innovatieve opties denkbaar, maar die zijn tot nu toe niet eerder toegepast in het land. 
Ten tweede geldt voor de regelingen die niet aan de provinciekeus zijn verbonden dat de inhoudelijke 
meerwaarde voor de nieuwe gemeente de doorslag moet geven. Dit vraagt nader onderzoek, waarbij 
alle mogelijke opties verkend moeten worden. Het derde aspect betreft de desintegratiekosten. Het 
rapport doet geen uitspraak over de kosten die met desintegratie verbonden kunnen zijn. Deze kosten 
zijn van veel factoren afhankelijk en worden vooral bepaald door de aard van de besprekingen en de 
wil om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Voor wat betreft de vrijwillige samenwerkingsverbanden 
zijn er verschillende opties. Dat kan provinciegrensoverschrijdend of door taken weer in zelfbeheer uit 
te voeren. 
Nu een bandbreedte van mogelijk desintegratiekosten schetsen geeft een mogelijk verkeerd beeld en 
kan de besluitvorming onevenredig beffivloeden. De verwachting is dat de kosten van uittreding uit de 
Zuid-Hollandse regelingen meer kosten met zich mee brengt op basis van het eenvoudige gegeven dat 
het twee gemeenten betreft in plaats van één gemeente. Beantwoording van deze vraagstukken is een 
logische vervolgstap die komt na het principale besluit tot herindeling. 
Het vraagstuk van de gemeenschappelijke regelingen is complex. Niet alleen door de provinciekeuze 
komt dit vraagstuk op tafel. Ook het mogelijk weer zelfstandig uitvoeren van taken is een vraagstuk dat 
bij schaalvergroting opkomt. Geen enkele keuze is zonder gevolgen voor onze verbonden partijen. Het 
gaat bij dit vraagstuk vooral om de bestuurlijke wil om tot een oplossing te komen. En die wil en 
bereidheid om krachtig bij te dragen aan oplossingen bij ontvlechtingsvraagstukken is er bij ons. In de 
discussie over het mogelijk vertrek van twee gemeenten komt regelmatig aan de orde of dit het 
bestaansrecht van samenwerkingsverbanden in de regio Zuid-Holland Zuid ondermijnt. Wij zijn van 
mening dat het vertrek van twee gemeenten met 34.000 inwoners niet fundamenteel bepalend kan zijn 
voor het bestaansrecht van deze regelingen. Waar er problemen ontstaan zijn we bereid 
toekomstgericht onze verantwoordelijkheid te nemen. Wij willen vooruitkijken en samen met onze 
bestuurlijke partners een bijdrage leveren aan toekomstbestendige oplossingen waarbij samenwerking 
in welke vorm dan ook door ons zeker niet uitgesloten wordt. Wij dagen onze partners hierbij graag uit 
om bestaande denkkaders te overstijgen en creatief mee te denken in mogelijkheden in plaats van in 
bedreigingen. 

4. Vervolg 

Het haalbaarheidsonderzoek is de afsluiting van de eerste fase van het herindelingsproces, een fase 
waarin de dne gemeenten relevante informatie gedeeld hebben met als doel inzicht te krijgen in de 
haalbaarheid van een herindeling. Vervolgens kunnen de colleges een verzoek indienen bij de 
provincie(s) tot de start van de Arhi-procedure. 

De provincies bepalen vervolgens of er een Interprovinciale Commissie wordt samengesteld of dat één 
van de provincies de Arhi-aanvraag in behandeling neemt. Het Arhi-traject neemt minimaal 1,5 jaar in 
beslag.



7' 

De drie gemeenten gaan gezamenlijk een nieuwe gemeente en organisatie ontwerpen. Hiervoor zal te 
zijner tijd een nieuwe projectstructuur worden voorgesteld. 

5. Financiële gevolgen 

Het project haalbaarheidsonderzoek laat een lichte overschrijding zien. Deze wordt vooral veroorzaakt 
door de vele extra vragen aan CodeSamen, het besluit een publieksversie samen te stellen en de extra 
bijeenkomsten van de gemeenteraden. Deze kunnen worden gedekt uit de toegekende provinciale 
subsidies. 
De financiële gevolgen voor het vervolgtraject zijn niet bij voorbaat direct aan te geven. Er komt een 
bijdrage in de project- en frictiekosten vanuit het Rijk. De in- en uittreedkosten zullen het resultaat zijn 
van onderhandelingen zoals het rapport van CodeSamen al aangeeft. Voor de start van fase 2 zal een 
voorbereidingskrediet gevraagd worden. Het Rijk hanteert sinds enige tijd de beleidslijn om gelden 
beschikbaar te stellen vóór de datum van feitelijke herindeling. Deze mogelijkheid wordt onderzocht. 

6. Risicoparagraaf 

Een herindelingsproces kent vele valkuilen. Hieronder een selectie van de meest relevante risico's. 

6.1. Omgeving 
De meeste buurgemeenten hebben aangegeven een herindeling van de gemeenten Leerdam, Vianen 
en Zederik een logische keuze te vinden. Wij verwachten weinig weerstand op de herindeling op 
zichzelf. Het uittreden van één of twee gemeenten uit gemeenschappelijke regelingen heeft echter wel 
consequenties voor de samenwerkingspartners en omringende gemeenten. Door met elkaar in gesprek 
te gaan en de kansen en mogelijkheden centraal te zetten in plaats van de bedreigingen zal getracht 
worden de weerstand te verminderen en constructieve oplossingen te bedenken. Voor een geslaagd 
resultaat is van alle partijen bestuurlijke wil nodig. 

6.2. Provincies 
Het proces kan vertraagd worden wanneer de twee provincies het niet eens worden met elkaar. Zij zijn 
immers de trekkers van de Arhi-procedure. Om dit risico te beheersen is het belangrijk dat fors 
ingestoken wordt op een goede relatie met de provincies en een gedeeld toekomstbeeld. Ook wordt 
momenteel gewerkt aan een Arhi-strategie waarin de mogelijke beinvloedingsinstrumenten en 
beinvloedingsmomenten nader onderzocht worden. 

6.3. Uittredingskosten 
De daadwerkelijke desintegratiekosten kunnen vooraf niet bepaald worden. Deze zijn sterk afhankelijk 
van een onderhandelingsproces. Om deze nsico's te beheersen zal gebruik gemaakt worden van de 
ervaring van heringedeelde gemeenten en kan een beroep gedaan worden op een professionele 
onderhandelaar. Ook zullen wij het Rijk en de provincie(s) vragen ons te ondersteunen in dit proces. 

6.4. Provinciekeuze 
Uiteindelijk beslissen de Tweede en de Eerste Kamer over het verzoek tot herindeling. Indien de vijf 
partijen (drie gemeenten en twee provincies) geen unaniem voorstel doen over de provinciekeuze zal 
de minister uiteindelijk een voorstel voorleggen aan de Kamer. In een dergelijk proces zal de 
provinciekeuze onderhevig zijn aan lobby en kan dit leiden tot een andere provinciekeuze. Om dit te 
voorkomen is het belangrijk te streven naar een door de beide provincies gedragen voorstel dan wel 
een stevig lobbytraject op te zetten. 

7. Inspraak en communicatie 
Bij zowel de totstandkoming van het rapport van de commissie Schutte als de door Berenschot 
uitgevoerde haalbaarheid onderzoeken is er veel ruimte geweest voor dialoog en debat. De commissie 
Schutte heeft dialoogsessies gehouden en Berenschot heeft e-debatten georganiseerd en er is een 
enquête gehouden. Zowel voor inwoners als bedrijven.
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De fase van het haalbaarheidsonderzoek is vooral een boekenonderzoek geweest. Vanaf het besluit 
om een gezamenlijk haalbaarheidsonderzoek vast te stellen hebben de drie gemeenten inwoners 
geinformeerd over het tot stand komen van het haalbaarheidsonderzoek. 

De colleges van Leerdam, Vianen en Zederik hebben een zorgvuldig traject uitgezet zodat de 
raadsleden eerst het haalbaarheidsonderzoek hebben ontvangen met het raadsadvies waarna het 
inwoners, personeel, omliggende gemeenten en samenwerkingspartners het rapport hebben 
ontvangen en waar mogelijk een persoonlijke toelichting op het haalbaarheidsonderzoek en het 
raadsvoorstel. 
Na het bekend worden van het raadsvoorstel hebben de drie gemeenten de inwoners via de lokale 
kranten, digitale communicatie, informele bijeenkomsten en een informatieavond over het raadsvoorstel 
gefnformeerd. Inzet van deze communicatie was de bewoners te informeren welke stappen er gezet 
worden. 
De raden nemen 10 november 2015 per gemeente een besluit over het raadsvoorstel en daarbij over 
het opstarten van de Arhi-procedure. 

Het college van Zederik, 
de secretaris,	 de burgemeest 
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Gemeente Vianen

RAADSVOORSTEL 

Datum vergadering : 10 november 2015 

Agendapunt	: 4. 
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Aan de gemeenteraad 

1. Inleiding 

In september 2014 hebben de gemeenteraden van Leerdam en Zederik besloten om een haalbaarheidsonder-
zoek te doen naar een bestuurlijke herindeling tussen de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik. Op 27 janua-
ri 2015 heeft de gemeenteraad van Vianen een besluit van dezelfde strekking genomen. Met dit besluit werd 
de eindfase ingeluid van een proces dat in september 2013 is gestart toen het dagelijks bestuur van de regio 
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden de commissie "Bestuurlijke vormgeving Alblasserwaard-Vijfheerenlanden" 
(Commissie Schutte) instelde. 
De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek liggen nu voor. De keuze om wel of niet te besluiten tot een 
bestuurlijke herindeling is vanzelfsprekend aan u als gemeenteraad. Wij vinden het echter wel van belang dat u 
de conclusies van de colleges van de gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik kent: Wij zijn er van overtuigd dat 
een nieuwe gemeente Vijfheerenlanden voor de huidige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik de meest 
logische en toekomstbestendige keuze is. Daarnaast zien wij dat de provincie Utrecht de meeste kansen biedt 
op economisch gebied, toeristische- en recreatieve ontwikkeling en de vorming en het behoud van vitale ker-
nen. Met de keuze voor de provincie Utrecht ontstaat naar onze opvatting een krachtige gemeente met een 
stevige positie in de regio. In dit raadsvoorstel motiveren wij ons standpunt. 

2. Wat vooraf ging 

a. Waard om te besturen 
Startpunt van het huidige proces vormde de opdracht van het dagelijks bestuur van de regio Alblasserwaard-
Vigheerenlanden aan de commissie "Bestuurlijke vormgeving Alblasserwaard-Vijfheerenlanden" (commissie 
Schutte). De commissie Schutte kreeg de opdracht om drie modellen uit te werken voor een duurzame toe-
komstige bestuurlijke inrichting van de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. De commissie kwam tot het
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eindoordeel dat, om een duurzame ontwikkeling in deze regio mogelijk te maken, de vorming van drie nieuwe 
gemeenten in het gebied daarvoor de beste garanties biedt. Eén van die gemeenten is een gemeente Vijfhee-
renlanden bestaande uit de huidige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik. 

b. Strategische verkenning 
De commissie Schutte verzocht de betrokken gemeenten om, op basis van de bevindingen uit haar rapport, 
een richtinggevende uitspraak te doen. Om deze uitspraak te kunnen doen, is door de gemeenten Leerdam, 
Vianen en Zederik ieder afzonderlijk aan Bureau Berenschot de opdracht gegeven om een strategisch verken-
ning te doen naar de bestuurlijke toekomst van elke gemeente. Centrale vraag die deze strategische verken-
ningen moest beantwoorden was welke bestuurlijke samenwerkingsvorm de meest bestuurskrachtige is om de 
eigen gemeentelijk ambities te realiseren en de huidige en toekomstige uitdagingen en opgaven aan te kunnen. 
Bureau Berenschot heeft vervolgens geconcludeerd, na onder andere een brede maatschappelijke consultatie, 
dat de vorming van een gemeente Vijfheerenlanden het beste bij alle drie de gemeenten lijkt te passen. Zowel 
voor de korte als de lange termijn. "Bestuurlijk krachtig en onafhankelijk", vat Bureau Berenschot het idee van 
een gemeente Vijfheerenlanden samen. Bestuurskracht komt daarbij onder meer tot uiting in een voldoende 
ruime begroting die keuzes mogelijk maakt, in een ambtelijke organisatie met ruim voldoende kwaliteit en 
continuIteit en in een betekenisvolle zeggenschap in en ook invloed op regionale vraagstukken en samenwer-
kingsverbanden. 
De gemeenteraden van de gemeenten Leerdam en Zederik besloten vervolgens op 2 oktober 2014 respectieve-
lijk 29 september 2014 op basis van de uitkomsten van de Berenschot rapporten dat een herindeling van de 
drie gemeenten de beste optie is en gaven opdracht tot het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar 
een gemeente Vijfheerenlanden. 

c. Haalbaarheidsonderzoek zelfstandigheid Vianen 
In vervolg op de strategische verkenning van Bureau Berenschot heeft de gemeenteraad van Vianen opdracht 
gegeven tot het doen van (extra) onderzoek naar de haalbaarheid van een zelfstandige gemeente Vianen en 
daarvan de consequenties in beeld te brengen. Op 27 januari 2015 is vervolgens door een raadsmeerderheid 
van de gemeente Vianen de conclusie getrokken dat zelfstandigheid op termijn geen verantwoorde of haalbare 
optie is en kreeg ook het college van de gemeente Vianen opdracht om een voorstel uit te werken tot het doen 
van een haalbaarheidsonderzoek naar een bestuurlijke herindeling met de gemeenten Leerdam en Zederik. 

d. Haalbaarheidsonderzoek CodeSamen 
Om te kunnen beoordelen of een bestuurlijke herindeling van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik 
haalbaar is, dan wel dat er geen belemmeringen zijn, hebben de drie gemeenteraden vervolgens opdracht 
gegeven aan hun colleges tot het doen uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. De hierbij te beantwoorden 
en door de raden vastgestelde onderzoeksvragen hebben betrekking op de volgende vier thema's: 

Toekomstbeeld op noofdlijnen. 
Financiën. 
Provinciekeuze. 
Gemeenschappelijke regelingen. 

Deze vragen zijn vervolgens verdiept en verrijkt in diverse workshops en de antwoorden zijn verwerkt in het nu 
voorliggende rapport "Richting Vijfheerenlanden". De raadsleden hebben daarbij in een interactieve sessie met 
CodeSamen aangegeven welke aspecten zij aanvullend van belang vinden in het maken van een keuze voor 
herindeling. Het betreft vier centrale contouren waaraan de nieuwe en financieel gezonde gemeente naar de 
opvatting van de raadsleden moet voldoen. Deze contouren vormen een belangnjk kader in het haalbaarheids-
onderzoek. Het betreft:
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1. Vitale kernen met betrokken inwoners. 
2. Economische potentie (met meer hoogwaardige werkgelegenheid). 
3. Toeristische recreatieve ontwikkeling. 
4. Professionele en invloedrijke gemeente. 

Voor de uitvoering van de opdracht is een stuurgroep ingesteld bestaande uit de burgemeesters, de secretaris-
sen en griffiers van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en ééri wethouder per gemeente. In deze stuur-
groep zijn de relevante besluiten tijdens de onderzoeksfase genomen. Om de gemeenteraden goed aangeslo-
ten te houden op het proces is ter ondersteuning van de stuurgroep een klankbordgroep gevormd bestaande 
uit drie raadsleden per gemeente. De klankbordgroep heeft gedurende de uitvoering van het onderzoek feed-
back gegeven op het proces. Verder is er ook een ambtelijke regiegroep ingesteld met medewerkers van de 
drie gemeenten om het onderzoekstraject te begeleiden en de besluiten van de stuurgroep voor te bereiden. 
Daarnaast zijn er gedurende het proces gezamenlijke raadsbijeenkomsten georganiseerd. Van de expertise-
avond van 8 oktober 2015 treft u de verslagen bijgaand aan. Tevens is de 'knoppennotitie" toegevoegd. 

3. CONCLUSIES OP BASIS VAN HET HAALBAARHEIDSONDERZOEK. 

3.1. Algemene conclusie: geen belemmeringen 
In de rapporten van de Commissie Schutte en Bureau Berenschot zijn al veel vragen over de wenselijkheid en 
haalbaarheid van een gemeente Vijfheerenlanden beantwoord. De vraag die nu voorligt, is of er belemmerin-
gen zijn om tot herindeling van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik over te gaan. Uit het onderzoek van 
CodeSamen blijkt dat er in de praktijk geen belemmeringen zijn voor een gemeentelijke herindeling van de 
gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik. Wij concluderen als colleges ook dat er geen belemmeringen zijn en 
zien zelfs veel kansen om de gewenste doelen en opgaven voor het gehele gebied adequater te realiseren. In 
de volgende paragrafen gaan wij daar dieper op in. 

3.2. Conclusiestoekomstbeeld op hoofdlijnen: veel kansen en geen belemmeringen 
Het onderzoek laat zien dat de drie gemeenten een sterke inhoudelijke, maatschappelijke en ruimtelijk-
landschappelijke verbinding hebben. De drie gemeenten typeren en benaderen hun inwoners op een manier 
die veel met elkaar overeenkomt. Uiteraard blijkt uit het rapport van CodeSamen dat er sociale en culturele 
verschillen zijn tussen de inwoners van de drie gemeenten. Net als dat er overigens verschillen zijn tussen de 
kernen binnen een gemeente. De diverse gerneenschappen hebben echter met elkaar gemeen dat er een hoge 
mate van betrokkenheid is. 
Ook is er bij de drie gemeenten sprake van een vergelijkbare maatschappelijke opgave. Die opgave komt voort 
uit al lang zichtbare trends (bijvoorbeeld vergrijzing en ontgroening) en uit het veranderende takenpakket en 
de nieuwe verantwoordelijkheden van de drie gemeenten (bijvoorbeeld decentralisaties; participatiesamenle-
ving). CodeSamen concludeert dat de antwoorden die de drie gemeenten ieder afzonderlijk op deze opgave 
hebben geformuleerd nagenoeg gelijk zijn dan wel elkaar aanvullen. Bij een besluit tot herindeling van de drie 
gemeenten ontstaat er dan ook een middelgrote gemeente waarin natuurschoon, goed wonen, sociale cohe-
sie, bereikbaarheid, bedrijvigheid, toerisme en vitaliteit van de gemeenschappen centraal staan. 
Wij zijn ervan overtuigd dat beleidsinhoudelijk de taken bij alle drie de gemeenten goed op orde zijn. De recen-
te decentralisaties en de toekomstige maatschappelijke opgaven vergen echter (te) veel van de individuele 
gemeenten. Een herindeling kan ervoor zorgen dat we voldoende omvang, budgettaire ruimte en bestuurs-
kracht kunnen genereren waardoor er een duurzame, krachtige, effectieve en efficiënte gemeente ontstaat. 
Een gemeente die in een breed bestuurlijk en maatschappelijk krachtenveld kan opereren. Kortom: Een ge-
meente die een krachtig antwoord kan geven op alle beleidsinhoudelijke ontwikkelingen die op ons af komen. 
We realiseren ons, dat er nog veel vraagstukken op te lossen zijn. Elke volgende stap brengt immers nieuwe
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vraagstukken met zich mee. Maar juist gezamenlijk en krachtig kiezen brengt oplossingen dichterbij. Oplossin-
gen in het belang van onze inwoners. 

3.3. Conclusies financiën op hoofdlijnen: geen belemmeringen 
Uit de financiële analyse komt naar voren dat de drie gemeenten binnen de door hen gehanteerde kaders en 
beleidskeuzes financieel op orde zijn, een sluitende meerjarenbegroting hebben en onder repressief toezicht 
staan van de provincie. Wel zijn er vanzelfsprekend verschillen tussen de drie gemeenten geconstateerd die 
bepaald worden door eigenheid van de drie gemeenten. Bijvoorbeeld de mate waarin de gemeente grondposi-
ties bezit. Daarom is ook — gedurende en aanvullend op het haalbaarheidsonderzoek overleg gevoerd tussen 
portefeuillehouders en financieel deskundigen van de drie gemeenten. Hierin is verdieping gezocht rondom 
thema's als grondexploitaties, risicoparagrafen, waarderingsgrondslagen, bijdragen aan gemeenschappelijke 
regelingen en dergelijke. Deze overleggen hebben de conclusies van CodeSamen bevestigd en het onderlinge 
vertrouwen versterkt. 
Uiteraard zijn er financiële risico's, maar deze zijn binnen de begrotingen van de drie gemeenten op een ver-
antwoorde manier afgedekt. Uit de onderzoeken zijn geen nieuwe feiten of omstandigheden naar voren geko-
men die van invloed zijn op het risicoprofiel van de nieuw te vormen gemeente. CodeSamen concludeert dat 
een gemeente Vijfheerenlanden een vergelijkbare financiële positie zal hebben als gemeenten van 20.000 tot 
50.000 inwoners en een betere financiële positie dan gemeenten van 50.000 tot 100.000 inwoners. Wij conclu-
deren vanuit financieel perspectief er voor de vorming van een gemeente Vijfheerenlanden geen belemmerin-
gen zijn te verwachten. 
In het raadsvoorstel van maart 2015 is aangegeven dat het door u gevraagde haalbaarheidsonderzoek opge-

steld wordt in de vorm van een businesscase. Een businesscase is een document waarin een investeringsvoor-
stel wordt afgewogen op alle voor- en nadelen (baten en lasten). Een businesscase is de onderbouwing voor 
een verantwoorde beslissing tot het doen van een investering, of zoals in dit geval: van een herindeling. In het 
voorliggende haalbaarheidsonderzoek zijn veel elementen opgenomen die een belangrijke onderdeel vormen 
van een businesscase: 

• de financiële kenmerken van de drie gemeenten in paragraaf 4.2, vergeleken met landelijke gemiddelden; 
• de lokale lasten in paragraaf 4.4, vergeleken met landelijke gemiddelden; 
• de balansindicatoren in de tabel in paragraaf 4.11 die inzicht geven in de balans van de nieuw te vormen 

gemeente. 

In paragraaf 4.12 van het haalbaarheidsonderzoek worden de financiële aandachtspunten geschetst die een 
nadere uitwerking moeten krijgen in de tweede fase. In die tweede fase komen onderwerpen aan de orde zoals 
de toekomstvisie voor de nieuwe gemeente, het kernenbeleid, de begroting op hoofdlijnen en de organisatiefi-
losofie. Hiervoor moeten nog beleidskeuzes worden gemaakt en moeten de ambities en de doelstellingen die 
daarmee samenhangen nog worden geformuleerd. Deze keuzes hebben gevolgen voor bijvoorbeeld de omvang 
van de formatie en de omvang van de begroting. Wij zijn dan ook van mening dat met de in het rapport opge-
nomen en onderzochte financiële gegevens voldoende handvat wordt geboden voor een doorkijk naar de 
nieuwe gemeente. 

3.4. Conclusie provinciekeuze: Keuze voor de provincie Utrecht 
Uit de analyse door CodeSamen van de beleidskaders van de provincies Zuid-Holland en Utrecht komt op 
hoofdlijnen naar voren dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden in beide provincies tot zijn recht kan komen. 
7o laat een analyse van het provinciaal beleid van de provincie Utrecht ten opzichte van het gewenste profiel 
voor de nieuwe gemeente veel aantrekkelijke uitgangspunten zien. Op alle vier de focuspunten van de raad Is 
de provincie Utrecht aantrekkelijk voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Dat betreft dan vooral de eco-
nomische potentie van de provincie, de ruimte voor innovatie, de ondersteuning op toerisme en recreatie en 

de agenda vitaal platteland. Daarnaast is ook de lastendruk van de provincie Utrecht lager. De analyse van het
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provinciaal beleid van de provincie Zuid-Holland ten opzichte van het gewenste profiel voor de nieuwe ge-
meente laat ook een aantal aantrekkelijke aansluitingspunten zien. Op twee van de vier focuspunten van de 
raad is de provincie Zuid-Holland aantrekkelijk voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Dit betreft het 
beleid dat gevoerd wordt op het thema vitale kernen en toerisme en recreatie. Op de andere twee focuspun-
ten, economische potentie en invloed, is Zuid-Holland minder aantrekkelijk voor de nieuwe gemeente. Daar-

naast is ook de lastendruk van de provincie Zuid-Holland hoger. De bestaande relatiepatronen (woon-werk, 
gebruik sociale en medische voorzieningen) van de drie gemeenten als totaal zijn naar de provincie Utrecht 
sterker dan naar de provincie Zuid-Holland. Dit geldt overigens meer voor de uitgaande stromen dan voor de 
inkomende stromen. De bestaande relatiepatronen zullen naar verwachting niet worden beinvloed door de 
provinciekeuze, maar de bestuursorientatie die door een provinciekeuze voor Utrecht ontstaat, sluit beter aan 
op de leefpatronen van de inwoners van Vijfheerenlanden. 

We hebben ons de vraag gesteld of een expliciete voorkeur wel relevant is. Het rapport van CodeSamen laat 
zien dat een gemeente Vijfheerenlanden in beide provincies tot volle wasdom kan komen. Gemeente- en pro-
vinciegrenzen worden maatschappelijk gezien steeds minder relevant. Steden, regio's en gemeenschappen 
daaromheen des te meer. Daarnaast blijkt dat provinciegrenzen voor inwoners en bedrijven niet echt relevant 
zijn. In de huidige netwerksamenleving gaat het bestuurlijk allang niet meer om alleen de samenwerking tussen 
overheden. Het gaat om samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappe-
lijk middenveld die samen werken aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en die samenwerken 
op inhoudelijke thema's. Om die reden willen de colleges zich in hun handelen niet expliciet verbinden aan 
slechts één geografische indeling, maar op allerlei vraagstukken en thema's steeds zoeken naar relevante ver-
bindingen. Juist in onze positie als grensgemeenten zien wij hier veel kansen voor. 
Een herindeling vergt echter wettelijk gezien wel een expliciete keuze voor een provincie van waaruit deze 
doelstellingen nagestreefd kunnen worden. Het geeft een (bestuurs)krachtig signaal om als drie gemeenten 
een zelfde voorkeur uit te spreken. Op dat punt liggen er voor ons meer kansen in de provincie Utrecht dan 
de provincie Zuid-Holland. De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden ligt op het kruispunt van de snelwegen A2, 
A27 en A15. en is daarmee voor veel ondernemers een aantrekkelijke vestigingsplek. De nieuwe gemeente 
Vijfheerenlanden heeft economische groei als hoge prioriteit geformuleerd en is dus gebaat bij een regio die 
daar veel aandacht, tijd en geld in investeert. De activiteiten van de Economic Board Utrecht en de Noordvleu-
gel dragen het meest bij aan een aantrekkelijke en dynamische woon- en werkregio. De nieuwe gemeente 
Vijfheerenlanden is daarnaast gebaat bij innovatie. Innovatieve concepten moeten ons bijvoorbeeld helpen om 
onze inwoners betrokken en mobiel te houden en de kernen vitaal te houden. De A2-kennisas tussen de regio's 
Eindhoven en Utrecht heeft momenteel de meest innovatieve potentie van heel Nederland. Ook de relatief 
nabije aanwezigheid van belangrijke onderwijs- en zorginstellingen in de regio Utrecht dragen bij aan het ont-
wikkelen van dergelijke zorgconcepten die bijdragen aan het vitaal houden van ons platteland. De inwoners 
van Utrecht hebben behoefte aan een groene long. (Vrijetijds)verbindingen van stad naar platteland staan op 
de agenda en dragen bij aan de bereikbaarheid en vitaliteit van onze dorpen. Daar willen we van profiteren. Wij 
willen dan ook in de provincie Utrecht aan tafel zitten zodat er niet over ons maar met ons gesproken wordt. 
Het perspectief van Zuid-Holland is om vooral bestuurlijke redenen minder aantrekkelijk. In Zuid-Holland 
bestaat het bestuurlijk centrum uit meer gemeenten, waardoor de invloed die de nieuwe gemeente Vijfheeren-
landen kan uitoefenen beperkter is. Het bestuurlijk centrum wordt daarbij gedomineerd door grote steden 
zoals Den Haag en Rotterdam met grootstedelijke problematiek. Daar komt bij dat het voortbestaan van de 
regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden sterk onder druk staat. Het uittreden van de gemeente Hardinxveld 
versterkt dit. Dat geldt in mindere mate ook voor de regio Zuid-Holland Zuid. Het is zeer goed denkbaar dat de 
regio Zuid-Holland Zuid op termijn intensieve samenwerking dan wel fusiepartners zal moeten zoeken om haar 
voortbestaan te kunnen garanderen. In navolging van de ontwikkeling van de politieregio is de verwachting dat 
daarbij vooral de kant van Rotterdam wordt opgekeken. Voor de gemeente Vijfheerenlanden wordt de afstand



tot het bestuurlijk centrum daarmee steeds groter. De onzekerheid of de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden 
de belangen van haar inwoners voldoende kan waarborgen neemt daarmee toe. 
Een besluit tot herindeling is geen besluit dat we nemen voor de komende paar jaar maar een besluit dat ook 
recht moet doen aan de belangen van onze inwoners en bedrijven over 15 of 20 jaar. Een gemeente Vijfhee-
renlanden bevindt zich, ook als gemeente, in de grootstedelijke en buitengewoon dynamische en innovatieve 
regio Utrecht en blijft daar ook liggen. Die regio ligt nu eenmaal grotendeels in de provincie Utrecht. Het is dan 
ook daar dat we nu en in de toekomst bestuurlijk de belangen van onze inwoners en bedrijven het beste kun-
nen behartigen. 

3.5. Conclusies Verbonden partijen: geen belemmeringen 
In de analyse van de aspecten die te onderscheiden zijn bij de verbonden partijen is een onderscheid te maken 
naar drie hoofdfactoren. Ten eerste is een keus voor een provincie gelijktijdig een keus voor die regelingen die 
wettelijk aan de provincie zijn verbonden, dit betreft de veiligheidsregio, de omgevingsdienst en de gezond-
heidszorg. Bij deze drie kan wettelijk gezien na de besluitvorming niet anders gehandeld worden dan te onder-
handelen over intreed- en uittreedkosten. Er zijn (buitenwettelijke) innovatieve opties denkbaar, maar die zijn 
tot nu toe niet eerder toegepast in het land. Ten tweede geldt voor de regelingen die niet aan de provinciekeus 
zijn verbonden dat de inhoudelijke meerwaarde voor de nieuwe gemeente de doorslag moet geven. Dit vraagt 
nader onderzoek, waarbij alle mogelijke opties verkend moeten worden. Het derde aspect betreft de desinte-
gratiekosten. Het rapport doet geen uitspraak over de kosten die met desintegratie verbonden kunnen zijn. 
Deze kosten zijn van veel factoren afhankelijk en worden vooral bepaald door de aard van de besprekingen en 
de wil orn gezamenlijk tot een oplossing te komen. Voor wat betreft de vrijwillige samenwerkingsverbanden 
zijn er verschillende opties. Dat kan provinciegrensoverschrijdend of door taken weer in zelfbeheer uit te voe-
ren. 
Nu een bandbreedte van mogelijk desintegratiekosten schetsen geeft een mogelijk verkeerd beeld en kan de 
besluitvorming onevenredig beinvloeden. De verwachting is dat de kosten van uittreding uit de Zuid-Hollandse 
regelingen meer kosten met zich mee brengt op basis van het eenvoudige gegeven dat het twee gemeenten 
betreft in plaats van ééri gemeente. Beantwoording van deze vraagstukken is een logische vervolgstap die komt 
na het principale besluit tot herindeling. 
Het vraagstuk van de gemeenschappelijke regelingen is complex. Niet alleen door de provinciekeuze komt dit 
vraagstuk op tafel. Ook het mogelijk weer zelfstandig uitvoeren van taken is een vraagstuk dat bij schaalvergro-
ting opkomt. Geen enkele keuze is zonder gevolgen voor onze verbonden partijen. Het gaat bij dit vraagstuk 
vooral om de bestuurlijke wil om tot een oplossing te komen. En die wil en bereidheid om krachtig bij te dragen 
aan oplossingen bij ontvlechtingsvraagstukken is er bij ons. In de discussie over het mogelijk vertrek van twee 
gemeenten komt regelmatig aan de orde of dit het bestaansrecht van samenwerkingsverbanden in de regio 
Zuid-Holland Zuid ondermijnt. Wij zijn van mening dat het vertrek van twee gemeenten met 34.000 inwoners 
niet fundamenteel bepalend kan zijn voor het bestaansrecht van deze regelingen. Waar er problemen ontstaan 
zijn we bereid toekomstgericht onze verantwoordelijkheid te nemen. Wij willen vooruitkijken en samen met 
onze bestuurlijke partners een bijdrage leveren aan toekomstbestendige oplossingen waarbij samenwerking in 
welke vorm dan ook door ons zeker niet uitgesloten wordt. Wij dagen onze partners hierbij graag uit om be-
staande denkkaders te overstijgen en creatief mee te denken in mogelijkheden in plaats van in bedreigingen. 

4. Vervolg 

Het haalbaarheidsonderzoek is de afsluiting van de eerste fase van het herindelingsproces, een fase waarin de 
drie gemeenten relevante informatie gedeeld hebben met als doel inzicht te krijgen in de haalbaarheid van een 
herindeling. Vervolgens kunnen de colleges een verzoek indienden bij de provincie(s) tot de start van de Arhi-
procedure.
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De provincies bepalen vervolgens of er een Interprovinciale Commissie wordt samengesteld of dat één van de 
provincies de Arhi-aanvraag in behandeling neemt. Het Arhi-traject neemt minimaal 1,5 jaar in beslag. 
De drie gemeenten gaan gezamenlijk een nieuwe gemeente en organisatie ontwerpen. Hiervoor zal te zijner 
tijd een nieuwe projectstructuur worden voorgesteld. 

4. Financiële gevolgen 

Het project haalbaarheidsonderzoek laat een lichte overschrijding zien. Deze wordt vooral veroorzaakt door de 
vele extra vragen aan CodeSamen, het besluit een publieksversie samen te stellen en de extra bijeenkomsten 
van de gemeenteraden. Deze kunnen worden gedekt uit de toegekende provinciale subsidies. 
De financiële gevolgen voor het vervolgtraject zijn niet bij voorbaat direct aan te geven. Er komt een bijdrage in 
de project- en frictiekosten vanuit het Rijk. De in- en uittreedkosten zullen het resultaat zijn van onderhande-
lingen zoals het rapport van CodeSamen al aangeeft. Voor de start van fase 2 zal een voorbereidingskrediet 
gevraagd worden. Het Rijk hanteert sinds enige tijd de beleidslijn om gelden beschikbaar te stellen vóór de 
datum van feitelijke herindeling. Deze mogelijkheid wordt onderzocht. 

5. Risicoparagraaf 

Een herindelingsproces kent vele valkuilen. Hieronder een selectie van de meest relevante risico's. 

5.1. Omgeving 
De meeste buurgemeenten hebben aangegeven een herindeling van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zede-
rik een logische keuze te vinden. Wij verwachten weinig weerstand op de herindeling op zichzelf. Het uittreden 
van ééri of twee gemeenten uit gemeenschappelijke regelingen heeft echter wel consequenties voor de sa-
menwerkingspartners en omringende gemeenten. Door met elkaar in gesprek te gaan en de kansen en moge-
lijkheden centraal te zetten in plaats van de bedreigingen zal getracht worden de weerstand te verminderen en 
constructieve oplossingen te bedenken. Voor een geslaagd resultaat is van alle partijen bestuurlijke wil nodig. 

5.2. Provincies 
Het proces kan vertraagd worden wanneer de twee provincies het niet eens worden met elkaar. Zij zijn immers 
de trekkers van de Arhi-procedure. Om dit risico te beheersen is het belangrijk dat fors ingestoken wordt op 
een goede relatie met de provincies en een gedeeld toekomstbeeld. Ook wordt momenteel gewerkt aan een 
Arhi-strategie waarin de mogelijke beinvloedingsinstrumenten en beinvloedingsmomenten nader onderzocht 
worden. 

5.3. Uittredingskosten 
De daadwerkelijke desintegratiekosten kunnen vooraf niet bepaald worden. Deze zijn sterk afhankelijk van een 
onderhandelingsproces. Om deze risico's te beheersen zal gebruik gemaakt worden van de ervaring van herin-
gedeelde gemeenten en kan een beroep gedaan worden op een professionele onderhandelaar. Ook zullen wij 
het Rijk en de provincie(s) vragen ons te ondersteunen in dit proces. 

5.4. Provinciekeuze 
Uiteindelijk beslissen de Tweede en de Eerste Kamer over het verzoek tot herindeling. Indien de vijf partijen 
(drie gemeenten en twee provincies) geen unaniem voorstel doen over de provinciekeuze zal de minister uit-
eindelijk een voorstel voorleggen aan de Kamer. In een dergelijk proces zal de provinciekeuze onderhevig zijn 
aan lobby en kan dit leiden tot een andere provinciekeuze. Om dit te voorkomen is het belangrijk te streven 
naar een door de beide provincies gedragen voorstel dan wel een stevig lobbytraject op te zetten.



j 
Het college van burgemeester en wethoude 
de secretaris,	 de 

Bijlagen: 

6. Inspraak en communicatie 

Bij zowel de totstandkoming van het rapport van de commissie Schutte als de door Berenschot uitgevoerde 
haalbaarheid onderzoeken is er veel ruimte geweest voor dialoog en debat. De commissie Schutte heeft dia-
loogsessies gehouden en Berenschot heeft e-debatten georganiseerd en er is een enquête gehouden. Zowel 
voor inwoners als bedrijven. 

Vanaf het besluit om een gezamenlijk haalbaarheidsonderzoek op te stellen hebben de drie gemeenten inwo-
ners geïnformeerd over het tot stand komen van het haalbaarheidsonderzoek. 

De colleges van Leerdam, Vianen en Zederik hebben een zorgvuldig traject uitgezet zodat de raadsleden eerst 
het haalbaarheidsonderzoek hebben ontvangen met het raadsvoorstel waarna inwoners, personeel, omliggen-
de gemeenten en samenwerkingspartners het rapport hebben ontvangen en waar mogelijk een persoonlijke 
toelichting op het haalbaarheidsonderzoek en het raadsvoorstel. 
Na het bekend worden van het raadsvoorstel hebben de drie gemeenten de inwoners geïnformeerd via de 
lokale kranten, digitale communicatie, informele bijeenkomsten en een informatieavond over het raadsvoor-
stel. Inzet van deze communicatie was de bewoners te informeren welke stappen er gezet worden. 
De raden nemen 10 november 2015 per gemeente een besluit over het raadsvoorstel en daarbij over het op-
starten van de Arhi-procedure. 

Vianen, 27 oktober 2015

Bijlage: 1 Concept raadsbesluit 
Bijlage2: verslagen expertiseavond 8 oktober 2015 
Bijlage 3: "knoppennotitie" verbonden partijen 

RAADSBESLUIT d.d. 10 november 2015:
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ONDERWERP:	 Vertrouwelijk	Nee 
Herindeling Vijfheerenlanden
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besluit 

GEVRAAGDE BESLISSING: 
De raad van de gemeente Leerdam besluit overeenkomstig bijgevoegd concept-besluit. 

GEVOLGEN VOOR JAINtt ROUTING DATUM 
Communicatie Nee College 27-10-2015 
Financieel Nee 
Juridisch Nee

Gemeenteraad 10-11-2015

SOORT RAADSVOORSTEL 
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• Controlerend 
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- Concept raadsbesluit 
- Verstagen tafelgesprekken 8 oktober 2015 
- "Knoppennotitie" 

• Ter inzage
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1. Inleiding 

In september 2014 hebben de gemeenteraden van Leerdam en Zederik besloten om een 
haalbaarheidsonderzoek te doen naar een bestuurlijke herindeling tussen de gemeenten Leerdam, 
Vianen en Zederik. Op 27 januari 2015 heeft de gemeenteraad van Vianen een besluit van dezelfde 
strekking genomen. Met dit besluit werd de eindfase ingeluid van een proces dat in september 2013 is 
gestart toen het dagelijks bestuur van de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden de commissie 
"Bestuurlijke vormgeving Alblasserwaard-Vijfheerenlanden" (Commissie Schutte) instelde. 
De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek liggen nu voor. De keuze om wel of niet te besluiten tot 
een bestuurlijke herindeling is vanzelfsprekend aan u als gemeenteraad. Wij vinden het echter wel 
van belang dat u de conclusies van de colleges van de gemeenten Vianen, Leerdarn en Zederik kent: 
Wij zijn er van overtuigd dat een nieuwe gemeente Vigheerenlanden voor de huidige gemeenten 
Leerdam, Vianen en Zederik de meest logische en toekomstbestendige keuze is. Daarnaast zien wij 
dat de provincie Utrecht de meeste kansen biedt op economisch gebied, toeristische- en recreatieve 
ontwikkeling en de vorming en het behoud van vitale kernen. Met de keuze voor de provincie Utrecht 
ontstaat naar onze opvatting een krachtige gemeente met een stevige positie in de regio. In dit 
raadsvoorstel motiveren wij ons standpunt. 

2. Wat vooraf ging 

a. Waard om te besturen 
Startpunt van het huidige proces vormde de opdracht van het dagelijks bestuur van de regio 
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden aan de commissie "Bestuurlijke vormgeving Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden" (commissie Schutte). De commissie Schutte kreeg de opdracht om drie modellen uit 
te werken voor een duurzame toekomstige bestuurlijke inrichting van de regio Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden. De commissie kwam tot het eindoordeel dat, om een duurzame ontwikkeling in deze 
regio mogelijk te maken, de vorming van drie nieuwe gemeenten in het gebied daarvoor de beste 
garanties biedt. Een van die gemeenten is een gemeente Vijfheerenlanden bestaande uit de huidige 
gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik. 

b. Strategische verkenning 
De cornmissie Schutte verzocht de betrokken gemeenten om, op basis van de bevindingen uit haar 
rapport, een richtinggevende uitspraak te doen. Om deze uitspraak te kunnen doen, is door de 
gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik ieder afzonderlijk aan Bureau Berenschot de opdracht 
gegeven om een strategisch verkenning te doen naar de bestuurlijke toekomst van elke gemeente. 
Centrale vraag die deze strategische verkenningen moest beantwoorden was welke bestuurlijke 
samenwerkingsvorm de meest bestuurskrachtige is om de eigen gemeentelijk ambities te realiseren 
en de huidige en toekomstige uitdagingen en opgaven aan te kunnen. 
Bureau Berenschot heeft vervolgens geconcludeerd, na onder andere een brede maatschappelijke 
consultatie, dat de vorming van een gemeente Vijfheerenlanden het beste bij alle drie de gemeenten 
lijkt te passen. Zowel voor de korte als de lange termijn. "Bestuurlijk krachtig en onafhankelijk", vat 
Bureau Berenschot het idee van een gemeente Vijfheerenlanden samen. Bestuurskracht komt daarbij 
onder meer tot uiting in een voldoende ruime begroting die keuzes mogelijk maakt, in een ambtelijke 
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organisatie met ruim voldoende kwaliteit en continuIteit en in een betekenisvolle zeggenschap in en 
ook invloed op regionale vraagstukken en samenwerkingsverbanden. 
De gemeenteraden van de gemeenten Leerdam en Zederik besloten vervolgens op 2 oktober 2014 
respectievelijk 29 september 2014 op basis van de uitkomsten van de Berenschot rapporten dat een 
herindeling van de drie gemeenten de beste optie is en gaven opdracht tot het uitvoeren van een 
haalbaarheidsonderzoek naar een gemeente Vijfheerenlanden. 

c. Haalbaarheidsonderzoek zelfstandigheid Vianen 
In vervolg op de strategische verkenning van Bureau Berenschot heeft de gemeenteraad van Vianen 
opdracht gegeven tot het doen van (extra) onderzoek naar de haalbaarheid van een zetfstandige 
gemeente Vianen en daarvan de consequenties in beeld te brengen. Op 27 januari 2015 is vervolgens 
door een raadsmeerderheid van de gemeente Vianen de conclusie getrokken dat zelfstandigheid op 
termijn geen verantwoorde of haalbare optie is en kreeg ook het college van de gemeente Vianen 
opdracht om een voorstel uit te werken tot het doen van een haalbaarheidsonderzoek naar een 
bestuurlijke herindeling met de gemeenten Leerdam en Zederik. 

d. Haalbaarheidsonderzoek CodeSamen 
Om te kunnen beoordelen of een bestuurlijke herindeling van de gemeenten Leerdam, Vianen en 
Zederik haalbaar is, dan wel dat er geen belemmeringen zijn, hebben de drie gemeenteraden 
vervolgens opdracht gegeven aan hun colleges tot het doen uitvoeren van een 
haalbaarheidsonderzoek. De hierbij te beantwoorden en door de raden vastgestelde 
onderzoeksvragen hebben betrekking op de volgende vier thema's: 

Toekomstbeeld op hoofdlijnen. 
Financiën. 
Provinciekeuze. 
Gemeenschappelijke regelingen. 

Deze vragen zijn vervolgens verdiept en verrijkt in diverse workshops en de antwoorden zijn verwerkt 
in het nu voorliggende rapport "Richting Vijfheerenianden". De raadsleden hebben daarbij in een 
interactieve sessie met CodeSamen aangegeven welke aspecten zij aanvullend van belang vinden in 
het maken van een keuze voor herindeling. Het betreft vier centrale contouren waaraan de nieuwe en 
financieel gezonde gemeente naar de opvatting van de raadsleden moet voldoen. Deze contouren 
vormen een belangrijk kader in het haalbaarheidsonderzoek. Het betreft: 
1. Vitale kernen met betrokken inwoners. 
2. Economische potentie (met meer hoogwaardige werkgelegenheid). 
3. Toenstische recreatieve ontwikkeling. 
4. Professionele en invloedrijke gemeente. 

Voor de uitvoering van de opdracht is een stuurgroep ingesteld bestaande uit de burgemeesters, de 
secretarissen en griffiers van de gemeenten Leerdarn, Vianen en Zederik en ééri wethouder per 
gemeente. In deze stuurgroep zijn de relevante besluiten tijdens de onderzoeksfase genomen. Om de 
gemeenteraden goed aangesloten te houden op het proces is ter ondersteuning van de stuurgroep 
een klankbordgroep gevormd bestaande uit drie raadsleden per gemeente. De klankbordgroep heeft 
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gedurende de uitvoering van het onderzoek feedback gegeven op het proces. Verder is er ook een 
ambtelijke regiegroep ingesteld met medewerkers van de drie gemeenten om het onderzoekstraject te 
begeleiden en de besluiten van de stuurgroep voor te bereiden. 
Daarnaast zijn er gedurende het proces gezamenlijke raadsbijeenkomsten georganiseerd. Van de 
expertiseavond van 8 oktober 2015 treft u de verslagen bijgaand aan. Tevens is de 'knoppennotitie" 
toegevoegd. 

3. CONCLUSIES OP BASIS VAN HET HAALBAARHEIDSONDERZOEK. 

3.1. Algemene conclusie: geen belemmeringen 
In de rapporten van de Commissie Schutte en Bureau Berenschot zijn al veel vragen over de 
wenselijkheid en haalbaarheid van een gemeente Vijfheerenlanden beantwoord. De vraag die nu 
voorligt, is of er belemmeringen zijn om tot herindeling van de gemeenten Leerdam, Vianen en 
Zederik over te gaan. Uit het onderzoek van CodeSamen blijkt dat er in de praktijk oeen 
belemmeringen zijn voor een gemeentelijke herindeling van de gemeenten Leerdam, Vianen en 
Zederik. Wij concluderen als colleges ook dat er geen belemmeringen zijn en zien zelfs veel kansen 
om de gewenste doelen en opgaven voor het gehele gebied adequater te realiseren. In de volgende 
paragrafen gaan wij daar dieper op in. 

3.2. Conclusies toekomstbeeld op hoofdlijnen: veel kansen en geen belemmeringen 
Het onderzoek laat zien dal de drie gemeenten een sterke inhoudelijke, maatschappelijke en 
ruimtelijk-landschappelijke verbinding hebben. De drie gemeenten typeren en benaderen hun 
inwoners op een manier die veel met elkaar overeenkomt. Uiteraard blijkt uit het rapport van 
CodeSamen dat er sociale en culturele verschillen zijn tussen de inwoners van de drie gemeenten. 
Net als dat er overigens verschillen zijn tussen de kernen binnen een gemeente. De diverse 
gemeenschappen hebben echter met elkaar gemeen dat er een hoge mate van betrokkenheid is. 
Ook is er bij de drie gemeenten sprake van een vergelijkbare maatschappelijke opgave. Die opgave 
komt voort uit al lang zichtbare trends (bijvoorbeeld vergrijzing en ontgroening) en uit het 
veranderende takenpakket en de nieuwe verantwoordelijkheden van de drie gemeenten (bijvoorbeeld 
decentralisaties; participatiesamenleving). CodeSamen concludeert dat de antwoorden die de drie 
gemeenten ieder afzonderlijk op deze opgave hebben geformuleerd nagenoeg gelijk zijn dan wel 
elkaar aanvullen. Bij een besluit tot herindeling van de drie gemeenten ontstaat er dan ook een 
middelgrote gemeente waarin natuurschoon, goed wonen, sociale cohesie, bereikbaarheid, 
bedrijvigheid, toerisme en vitaliteit van de gemeenschappen centraal staan. 
Wij zijn ervan overtuigd dat beleidsinhoudelijk de zaken bij alle drie de gemeenten goed op orde zijn. 
De recente decentralisaties en de toekomstige maatschappelijke opgaven vergen echter (te) veel van 
de individuele gemeenten. Een herindeling kan ervoor zorgen dat we voldoende omvang, budgettaire 
ruimte en bestuurskracht kunnen genereren waardoor er een duurzame, krachtige, effectieve en 
efficiënte gemeente ontstaat. Een gemeente die in een breed bestuurlijk en maatschappelijk 
krachtenveld kan opereren. Kortom: Een gemeente die een krachtig antwoord kan geven op alle 
beleidsinhoudelijke ontwikkelingen die op ons af komen. We realiseren ons, dat er nog veel 
vraagstukken op te lossen zijn. Elke volgende stap brengt immers nieuwe vraagstukken met zich mee. 
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Maar juist gezamenlijk en krachtig kiezen brengt oplossingen dichterbij. Oplossingen in het belang 
van onze inwoners. 

3.3. Conclusies financiën op hoofdlijnen: geen belemmeringen 
Uit de financiële analyse komt naar voren dat de drie gemeenten binnen de door hen gehanteerde 
kaders en beleidskeuzes financieel op orde zijn, een sluitende meerjarenbegroting hebben en onder 
repressief toezicht staan van de provincie. Wel zijn er vanzelfsprekend verschillen tussen de drie 
gemeenten geconstateerd die bepaald worden door eigenherd van de drie gemeenten. Bijvoorbeeld 
de mate waarin de gemeente grondposities bezit. Daarom is ook — gedurende en aanvullend op het 
haalbaarheidsonderzoek overleg gevoerd tussen portefeuillehouders en financieel deskundigen van 
de drie gemeenten. Hierin is verdieping gezocht rondom thema's als grondexploitaties, 
risicoparagrafen, waarderingsgrondslagen, bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen en 
dergelijke. Deze overleggen hebben de conclusies van CodeSamen bevestigd en het onderlinge 
vertrouwen versterkt. 
Uiteraard zijn er financiële risico's, maar deze zijn binnen de begrotingen van de drie gemeenten op 
een verantwoorde manier afgedekt. Uit de onderzoeken zijn geen nieuwe feiten of omstandigheden 
naar voren gekomen die van invloed zijn op het risicoprofiel van de nieuw te vormen gemeente. 
CodeSamen condudeert dat een gemeente Vijfheerenlanden een vergelijkbare financiële positie zal 
hebben als gemeenten van 20.000 tot 50.000 inwoners en een betere financiële positie dan 
gemeenten van 50.000 tot 100.000 inwoners. Wij concluderen vanuit financieel perspectief er voor de 
vorming van een gemeente Vijfheerenlanden geen belemmeringen zijn te verwachten. 
In het raadsvoorstel van maart 2015 is aangegeven dat het door u gevraagde 
haalbaarheidsonderzoek opgesteld wordt in de vorm van een businesscase. Een businesscase is een 
document waarin een investeringsvoorstel wordt afgewogen op alle voor- en nadelen (baten en 
lasten). Een businesscase is de onderbouwing voor een verantwoorde beslissing tot het doen van een 
investering, of zoals in dit geval: van een herindeling. In het voorliggende haalbaarheidsonderzoek zijn 
veel elementen opgenomen die een belangrijke onderdeel vormen van een businesscase: 

• de financiële kenmerken van de drie gemeenten in paragraaf 4.2, vergeleken met landelijke 
gemiddelden; 

• de lokale lasten in paragraaf 4.4, vergeleken met landelijke gemiddelden; 
• de balansindicatoren in de tabel in paragraaf 4.11 die inzicht geven in de balans van de nieuw te 

vormen gemeente. 

In paragraaf 4.12 van het haalbaarheidsonderzoek worden de financiële aandachtspunten geschetst 
die een nadere uitwerking moeten krijgen in de tweede fase. In die tweede fase komen onderwerpen 
aan de orde zoals de toekomstvisie voor de nieuwe gemeente, het kernenbeleid, de begroting op 
hoofdlijnen en de organisatiefilosofie. Hiervoor moeten nog beleidskeuzes worden gemaakt en 
moeten de ambities en de doelstellingen die daarmee samenhangen nog worden geformuleerd. Deze 
keuzes hebben gevolgen voor bijvoorbeeld de omvang van de formatie en de omvang van de 
begroting. Wij zijn dan ook van mening dat met de in het rapport opgenomen en onderzochte 
financiële gegevens voldoende handvat wordt geboden voor een doorkijk naar de nieuwe gemeente. 

3.4. Conclusle provinciekeuze: Keuze voor de provincie Utrecht 
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Uit de analyse door CodeSamen van de beleidskaders van de provincies Zuid-Holland en Utrecht 
komt op hoofdlijnen naar voren dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden in beide provincies tot zijn 
recht kan komen. Zo laat een analyse van het provinciaal beleid van de provincie Utrecht ten opzichte 
van het gewenste profiel voor de nieuwe gemeente veel aantrekkelijke uitgangspunten zien. Op alle 
vier de focuspunten van de raad is de provincie Utrecht aantrekkelijk voor de nieuwe gemeente 
Vijfheerenlanden. Dat betreft dan vooral de economische potentie van de provincie, de ruimte voor 
innovatie, de ondersteuning op toerisme en recreatie en de agenda vitaal platteland. Daarnaast is ook 
de lastendruk van de provincie Utrecht lager. De analyse van het provinciaal beleid van de provincie 
Zuid-Holland ten opzichte van het gewenste profiel voor de nieuwe gemeente laat ook een aantal 
aantrekkelijke aansluitingspunten zien. Op twee van de vier focuspunten van de raad is de provincie 
Zuid-Holland aantrekkelijk voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Dit betreft het beleid dat 
gevoerd wordt op het thema vitale kernen en toerisme en recreatie. Op de andere twee focuspunten, 
economische potentie en invloed, is Zuid-Holland minder aantrekkelijk voor de nieuwe gemeente. 
Daarnaast is ook de lastendruk van de provincie Zuid-Holland hoger. De bestaande relatiepatronen 
(woon-werk, gebruik sociale en medische voorzieningen) van de drie gemeenten als totaal zijn naar 
de provincie Utrecht sterker dan naar de provincie Zuid-Holland. Dit geldt overigens meer voor de 
uitgaande stromen dan voor de inkomende stromen. De bestaande relatiepatronen zullen naar 
verwachting niet worden beïnvloed door de provinciekeuze, maar de bestuursoriëntatie die door een 
provinciekeuze voor Utrecht ontstaat, sluit beter aan op de leefpatronen van de inwoners van 
Vijfheerenlanden. 

We hebben ons de vraag gesteld of een expliciete voorkeur wel relevant is. Het rapport van 
CodeSamen laat zien dat een gemeente Vijfheerenlanden in beide provincies tot volle wasdom kan 
komen. Gemeente- en provinciegrenzen worden maatschappelijk gezien steeds minder relevant. 
Steden, regio's en gemeenschappen daaromheen des te meer. Daarnaast blijkt dat provinciegrenzen 
voor inwoners en bedrijven niet echt relevant zijn. In de huidige netwerksamenleving gaat het 
bestuurlijk allang niet meer om alleen de samenwerking tussen overheden. Het gaat om 
samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld 
die samen werken aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en die samenwerken op 
inhoudelijke thema's. Om die reden willen de colleges zich in hun handelen niet expliciet verbinden 
aan slechts één geografische indeling, maar op allerlei vraagstukken en thema's steeds zoeken naar 
relevante verbindingen. Juist in onze positie als grensgerneenten zien wij hier veel kansen voor. 
Een herindeling vergt echter wettelijk gezien wel een expliciete keuze voor een provincie van waaruit 
deze doelstellingen nagestreefd kunnen worden. Het geeft een (bestuurs)krachtig signaal om als drie 
gemeenten een zelfde voorkeur uit te spreken. Op dat punt liggen er voor ons meer kansen in de 
provincie Utrecht dan in de provincie Zuid-Holland. De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden ligt op het 
kruispunt van de snelwegen A2, A27 en Al 5 en is daarmee voor veel ondernemers een aantrekkelijke 
vestigingsplek. De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden heeft economische groei als hoge prioriteit 
geformuleerd en is dus gebaat bij een regio die daar veel aandacht, tijd en geld in investeert. De 
activiteiten van de Economic Board Utrecht en de Noordvleugel dragen het meest bij aan een 
aantrekkelijke en dynamische woon- en werkregio. De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden is 
daarnaast gebaat bij innovatie. Innovatieve concepten moeten ons bijvoorbeeld helpen om onze 
inwoners betrokken en mobiel te houden en de kernen vitaal te houden. De A2-kennisas tussen de 
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regio's Eindhoven en Utrecht heeft momenteel de meest innovatieve potentie van heel Nederland. 
Ook de relatief nabije aanwezigheid van belangnjke onderwijs- en zorginstellingen in de regio Utrecht 
dragen bij aan het ontwikkelen van dergelijke zorgconcepten die bijdragen aan het vitaal houden van 
ons platteland. De inwoners van Utrecht hebben behoefte aan een groene long. 
(Vrijetijds)verbindingen van stad naar platteland staan op de agenda en dragen bij aan de 
bereikbaarheid en vitaliteit van onze dorpen. Daar willen we van profiteren. Wij willen dan ook in de 
provincie Utrecht aan tafel zitten zodat er niet over ons maar met ons gesproken wordt. 
Het perspectief van Zuid-Holland is om vooral bestuurlijke redenen minder aantrekkelijk. In Zuid-
Holland 
bestaat het bestuurlijk centrum uit meer gemeenten, waardoor de invloed die de nieuwe gemeente 
Vijfheerenlanden kan uitoefenen beperkter is. Het bestuurlijk centrum wordt daarbij gedomineerd door 
grote steden zoals Den Haag en Rotterdam met grootstedelijke problematiek. Daar komt bij dat het 
voortbestaan van de regio Alblasserwaard-Vipeerenlanden sterk onder druk staat. Het uittreden van 
de gemeente Hardinxveld versterkt dit. Dat geldt in mindere mate ook voor de regio Zuid-Holland Zuid. 
Het is zeer goed denkbaar dat de regio Zuid-Holland Zuid op termijn intensieve samenwerking dan wel 
fusiepartners zal moeten zoeken om haar voortbestaan te kunnen garanderen. In navolging van de 
ontwikkeling van de politieregio ts de verwachting dat daarbij vooral de kant van Rotterdam wordt 
opgekeken. Voor de gemeente Vijfheerenlanden wordt de afstand tot het bestuurlijk centrum daarmee 
steeds groter. De onzekerheid of de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden de belangen van haar 
inwoners voldoende kan waarborgen neemt daarmee toe. 
Een besluit tot herindeling is geen besluit dat we nemen voor de komende paar jaar maar een besluit 
dat ook recht moet doen aan de belangen van onze inwoners en bedrijven over 15 of 20 jaar. Een 
gemeente Vijfheerenlanden bevindt zich, ook als gemeente, in de grootstedelijke en buitengewoon 
dynamische en innovatieve regio Utrecht en blijft daar ook liggen. Die regio ligt nu eenmaal 
grotendeels in de provincie Utrecht. Het is dan ook daar dat we nu en in de toekomst bestuurlijk de 
belangen van onze inwoners en bedrijven het beste kunnen behartigen. 

3.5. Conclusies Verbonden partijen: geen belemmeringen 
In de analyse van de aspecten die te onderscheiden zijn bij de verbonden partijen is een onderscheid 
te maken naar drie hoofdfactoren. Ten eerste is een keus voor een provincie gelijktijdig een keus voor 
die regelingen die wettelijk aan de provincie zijn verbonden, dit betreft de veiligheidsregio, de 
omgevingsdienst en de gezondheidszorg. Bij deze drie kan wettelijk gezien na de besluitvorming niet 
anders gehandeld worden dan te onderhandelen over intreed- en uittreedkosten. Er zijn 
(buitenwettelijke) innovatieve opties denkbaar, maar die zijn tot nu toe niet eerder toegepast in het 
land. Ten tweede geldt voor de regelingen die niet aan de provinciekeus zijn verbonden dat de 
inhoudelijke meerwaarde voor de nieuwe gemeente de doorslag moet geven. Dit vraagt nader 
onderzoek, waarbij alle mogelijke opties verkend moeten worden. Het derde aspect betreft de 
desintegratiekosten. Het rapport doet geen uitspraak over de kosten die met desintegratie verbonden 
kunnen zijn. Deze kosten zijn van veel factoren afhankelijk en worden vooral bepaald door de aard 
van de besprekingen en de wil om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Voor wat betreft de 
vrijwillige samenwerkingsverbanden zijn er verschillende opties. Dat kan provinciegrensoverschrijdend 
of door taken weer in zetfbeheer uit te voeren.
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Nu een bandbreedte van mogelijk desintegratiekosten schetsen geeft een mogelijk verkeerd beeld en 
kan de besluitvorming onevenredig beinvloeden. De verwachting is dat de kosten van uittreding uit de 
Zuid-Hollandse regelingen meer kosten met zich mee brengt op basis van het eenvoudige gegeven 
dat het twee gemeenten betreft in plaats van één gemeente. Beantwoording van deze vraagstukken is 
een logische vervolgstap die komt na het principale besluit tot herindeling. 
Het vraagstuk van de gemeenschappelijke regelingen is complex. Niet alleen door de provinciekeuze 
komt dit vraagstuk op tafel. Ook het mogelijk weer zelfstandig uitvoeren van taken is een vraagstuk 
dat bij schaalvergroting opkomt. Geen enkele keuze is zonder gevolgen voor onze verbonden partijen. 
Het gaat bij dit vraagstuk vooral om de bestuurlijke wil om tot een oplossing te komen. En die wil en 
bereidheid om krachtig bij te dragen aan oplossingen bij ontvlechtingsvraagstukken is er bij ons. In de 
discussie over het mogelijk vertrek van twee gemeenten komt regelmatig aan de orde of dit het 
bestaansrecht van samenwerkingsverbanden in de regio Zuid-Holland Zuid ondermijnt. Wij zijn van 
mening dat het vertrek van twee gemeenten met 34.000 inwoners niet fundamenteel bepalend kan 
zijn voor het bestaansrecht van deze regelingen. Waar er problemen ontstaan zijn we bereid 
toekomstgericht onze verantwoordelijkheid te nemen. Wij willen vooruitkijken en samen met onze 
bestuurlijke partners een bijdrage leveren aan toekomstbestendige oplossingen waarbij samenwerking 
in welke vorm dan ook door ons zeker niet uitgesloten wordt. Wij dagen onze partners hierbij graag uit 
om bestaande denkkaders te overstijgen en creatief mee te denken in mogelijkheden in plaats van in 
bedreigingen. 

4. Vervolg 

Het haalbaarheidsonderzoek is de afsluiting van de eerste fase van het herindelingsproces, een fase 
waarin de drie gemeenten relevante informatie gedeeld hebben met als doel inzicht te krijgen in de 
haalbaarheid van een herindeling. Vervolgens kunnen de colleges een verzoek indienden bij de 
provincie(s) tot de start van de Arhi-procedure. 

De provincies bepalen vervolgens of er een lnterprovinciale Commissie wordt samengesteld of dat 
één van de provincies de Arhi-aanvraag in behandeling neemt. Het Arhi-traject neemt minimaal 1,5 
jaar in beslag. 
De drie gemeenten gaan gezamenlijk een nieuwe gemeente en organisatie ontwerpen. Hiervoor zal te 
zijner tijd een nieuwe projectstructuur worden voorgesteld. 

4. Financiële gevolgen 

Het project haalbaarheidsonderzoek laat een lichte overschrijding zien. Deze wordt vooral veroorzaakt 
door de vele extra vragen aan CodeSamen, het besluit een publieksversie samen te stellen en de 
extra bijeenkomsten van de gemeenteraden. Deze kunnen worden gedekt uit de toegekende 
provinciale subsidies. 
De financiële gevolgen voor het vervolgtraject zijn niet bij voorbaat direct aan te geven. Er komt een 
bijdrage in de project- en frictiekosten vanuit het Rijk. De in- en uittreedkosten zullen het resultaat zijn 
van onderhandelingen zoals het rapport van CodeSamen al aangeeft. Voor de start van fase 2 zal een 
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voorbereidingskrediet gevraagd worden. Het Rijk hanteert sinds enige tijd de beleidslijn om gelden 
beschikbaar te stellen vO6r de datum van feitelijke henndeling. Deze mogelijkheid wordt onderzocht. 

5. Risicoparagraaf 

Een herindelingsproces kent vele valkuilen. Hieronder een selectie van de meest relevante risico's. 

5.1. Omgeving 
De meeste buurgemeenten hebben aangegeven een herindeling van de gemeenten Leerdam, Vianen 
en Zederik een logische keuze te vinden. Wij verwachten weinig weerstand op de herindeling op 
zichzetf. Het uittreden van ééri of twee gemeenten uit gemeenschappelijke regelingen heeft echter wel 
consequenties voor de samenwerkingspartners en omringende gemeenten. Door met elkaar in 
gesprek te gaan en de kansen en mogelijkheden centraal te zetten in plaats van de bedreigingen zal 
getracht worden de weerstand te verminderen en constructieve oplossingen te bedenken. Voor een 
geslaagd resultaat is van alle partijen bestuurlijke wil nodig. 

5.2. Provincies 
Het proces kan vertraagd worden wanneer de twee provincies het niet eens worden met elkaar. Zij zijn 
immers de trekkers van de Arhi-procedure. Om dit risico te beheersen is het belangrijk dat fors 
ingestoken wordt op een goede relatie met de provincies en een gedeeld toekomstbeeld Ook wordt 
momenteel gewerkt aan een Arhi-strategie waarin de mogelijke beinvloedingsinstrumenten en 
beinvloedingsmomenten nader onderzocht worden. 

5.3. Uittredingskosten 
De daadwerkelijke desintegratiekosten kunnen vooraf niet bepaald worden. Deze zijn sterk afhankelijk 
van een onderhandelingsproces. Om deze risico's te beheersen zal gebruik gemaakt worden van de 
ervaring van heringedeelde gemeenten en kan een beroep gedaan worden op een professionele 
onderhandelaar. Ook zullen wij het Rijk en de provincie(s) vragen ons te ondersteunen in dit proces. 

5.4. Provinciekeuze 
Uiteindelijk beslissen de Tweede en de Eerste Kamer over het verzoek tot herindeling. Indien de vijf 
partijen (drie gemeenten en twee provincies) geen unaniem voorstel doen over de provinciekeuze zal 
de minister uiteindelijk een voorstel voorleggen aan de Kamer. In een dergelijk proces zal de 
provinciekeuze onderhevig zijn aan lobby en kan dit leiden tot een andere provinciekeuze. Om dit te 
voorkomen is het belangrijk te streven naar een door de beide provincies gedragen voorstel dan wel 
een stevig lobbytraject op te zetten. 

6. Inspraak en communicatie 

Bij zowel de totstandkoming van het rapport van de commissie Schutte als de door Berenschot 
uitgevoerde haalbaarheid onderzoeken is er veel ruimte geweest voor dialoog en debat. De 
commissie Schutte heeft dialoogsessies gehouden en Berenschot heeft e-debatten georganiseerd en 
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er is een enquéte gehouden. Zowel voor inwoners als bedrijven. 

Vanaf het besluit om een gezamenlijk haalbaarheidsonderzoek op te stellen hebben de drie 
gemeenten inwoners geinformeerd over het tot stand komen van het haalbaarheidsonderzoek. 

De colleges van Leerdam, Vianen en Zederik hebben een zorgvuldig traject uitgezet zodat de 
raadsleden eerst het haalbaarheidsonderzoek hebben ontvangen met het raadsvoorstel waarna 
inwoners, personeel, omliggende gemeenten en sarnenwerkingspartners het rapport hebben 
ontvangen en waar mogelijk een persoonlijke toelichting op het haalbaarheidsonderzoek en het 
raadsvoorstel. 
Na het bekend worden van het raadsvoorstel hebben de drie gemeenten de inwoners geinformeerd 
via de lokale kranten, digitale communicatie, informele bijeenkomsten en een informatieavond over het 
raadsvoorstel. Inzet van deze communicatie was de bewoners te informeren welke stappen er gezet 
worden. 
De raden nemen 10 november 2015 per gemeente een besluit over het raadsvoorstel en daarbij over 
het opstarten van de Arhi-procedure.
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Zederik, 

Onderwerp:  
herindeling Vijfheerenlanden	 Z.10087/RB.77 

De Raad der gemeente Zederik; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zederik met als onderwerp "Herindeling 
Vijfheerenlanden"; 

besluit1: 
kennis te nemen van het door Code Samen opgestelde onderzoeksrapport "Richting Vijfheerenlanden" 
van 21 september 2015, alsmede van het standpunt van de gezamenlijke colleges zoals verwoord in 
het raadsvoorstel; 

Resultaat:	met algemene stemmen aangenomen 

besluit2 
tot herindeling van de gemeenten Vianen. Leerdam en Zederik tot een nieuw te vormen gemeente Vijf-
heerenlanden en het college opdracht te geven een verzoek in te dienen bij de provincie(s) tot de start 
van de Arhi-procedure: 

Resultaat .	met 10 stemmen voor en 5 tegen is het voorstel aangenomen 

besluit3: 
als streefdatum voor de herindeling te noemen 1 januari 2018; 

Resultaat:	met algemene stemmen aangenomen 

besluit 4: 
voorkeur uit te spreken voor de provincie Utrecht waarin de nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlan-
den komt te liggen. 

Resultaat:	met 8 stemmen tegen en zeven stemmen voor is dit voorstel verworpen 

besluit5: 
voorkeur uit te spreken voor de provincie Zuid-Holland waarin de nieuw te vormen gemeente Vijfhee-
renlanden komt te liggen. 

Resultaat:	met 8 stemmen voor en zeven stemmen tegen is dit voorstel aangenomen 

besluit6: 
het college opdracht te geven om samen met de colleges van Leerdam en Vianen Provinciale Staten 
van Utrecht en Zuid-Holland te verzoeken om in samenwerking met de gemeenten Leerdam, Vianen en 
Zederik een herindelingsprocedure te starten met als doel een herindeling van de gemeenten Leerdam, 
Vianen en Zederik tot de gemeente Vijfheerenlanden; 

Resultaat:	met algemene stemmen aangenomen



2 

Besluit7: 
het college opdracht te geven tot: 

A. het in samenspraak met de raad opstellen van een toekomstvisie voor de nieuwe gemeente 
waarbij recht wordt gedaan aan de huidige en afzonderlijke toekomstvisies van de drie gemeen-
ten zoals verwoord in het rapport van CodeSamen. 

B. het in samenspraak met de raad opstellen van een modern kernenbeleid, waarbij de vitaliteit 
van onze dorpen geborgd blijft en waarbij de zeggenschap van gemeenschappen en van de 
gemeenteraad evenwichtig wordt vormgegeven. 

C. het in samenspraak met de raad opstellen van een businesscase waarbij aandacht gegeven 
wordt aan: 

o de financiële aandachtspunten als genoemd in paragraaf 4.12 van het rapport "Richting 
Vijfheerenlanden"; 

o het opstellen van een begroting op hoofdlijnen voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlan-
den waarbij de belangrijkste keuzes, parameters en kaders vooraf aan de drie gemeen-
teraden ter goedkeuring worden voorgelegd; 

o het uitwerken van een organisatie- en besturingsfilosofie en een dienstverleningscon-
cept voor de nieuw te vormen gemeentelijke organisatie die aansluiten op de maat-
schappelijke ontwikkelingen en garant staan voor een moderne, klantgerichte, innova-
tieve en ook open cultuur. Daarbij dient te worden aangegeven met betrekking tot welke 
nu nog uitbestede taken mogelijkerwijze een heroverweging gemaakt moet worden. 

D. het in samenwerking met het Rijk en de provincies starten van gesprekken over de ontvlechting 
uit de wettelijke aan provinciegrenzen gebonden gemeenschappelijke regelingen. 

E. het op inhoudelijke gronden motiveren van de samenwerkingsverbanden die het best passen 
op het profiel van de nieuwe gemeente. 

F. het in beeld brengen van de frictiekosten die daarbij ontstaan voor de eigen organisatie(s) en de 
samenwerkingsverbanden. 

Resultaat:	met algemene stemmen aangenomen 
De fractie van de VKG met aantekening tegen de onderdelen D, E en F te hebben 
gestemd.

Aldus vastgesteld in de openbare vergade-
ring van de raad van de gemeente Zederik, 
gehouden op 10 november 2015. 
De griffier,	 De voorzitter,



4101°."11".14111111:, 

Gemeente Vianen

RAADSBESLUIT 

De raad van de gemeente Vianen; 

gelezen het voorstel d.d. 27 oktober van burgemeester en wethouders van Vianen met als onderwerp 
"Herindeling Vijfheerenlanden"; 

besluitl: 

Kennis te nemen van het door Code Samen opgestelde onderzoeksrapport "Richting Vijfheerenlanden" 
van 21 september 2015, alsmede van het standpunt van de gezamenlijke colleges zoals verwoord in 
het raadsvoorstel. 

Resultaat:	Unaniem conform 

besluit 2: 
Tot herindeling van de gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik tot een nieuw te vormen gemeente 
Vijfheerenlanden en het college opdracht te geven een verzoek in te dienen bij de provincie(s) tot de 
start van de Arhi-procedure. 

Resultaat:	Conform met 16 stemmen vóór en één stem tegen (De Liefde, Stem van Vianen) 

besluit 3: 
Als streefdatum voor de herindeling te noemen 1 januari 2018. 

Resultaat:	Conform met 16 stemmen vóór en één stem tegen (De Liefde, Stem van Vianen) 

besluit 4: 
Voorkeur uit te spreken voor de provincie Utrecht waarin de nieuw te vormen gemeente 
Vijfheerenlanden komt te liggen. 

Resultaat-	Unaniem conform 

besluit 5: 
Voorkeur uit te spreken voor de provincie Zuid-Holland waarin de nieuw te vormen gemeente 
Vijfheerenlanden komt te liggen. 

Resultaat:	Unaniem verworpen 

besluit 6: 
Het college opdracht te geven om samen met de colleges van Leerdam en Zederik Provinciale Staten 
van Utrecht en Zuid-Holland te verzoeken om in samenwerking met de gemeenten Leerdam, Vianen en 
Zederik een herindelingsprocedure te starten met als doel een herindeling van de gemeenten 
Leerdam, Vianen en Zederik tot de gemeente Vijfheerenlanden. 

Resultaat:	Conform met 16 stemmen vóór en één stern tegen (De Liefde, Stem van Vianen)



Resultaat:	Unaniem aangenome 

Aldus besloten in de openbare raa 
van 10 november 2015, 
de griffier, 

C.J. (Kees) Steehouwer	W.G. (W eweg 

ring

Besluit 7: 
Het college opdracht te geven tot: 

A. Het in samenspraak met de raad opstellen van een toekomstvisie voor de nieuwe gemeente 
waarbij recht wordt gedaan aan de huidige en afzonderlijke toekomstvisies van de drie 
gemeenten zoals verwoord in het rapport van CodeSamen. 

B. Het in samenspraak met de raad opstellen van een modern kernenbeleid, waarbij de vitaliteit 
van onze dorpen geborgd blijft en waarbij de zeggenschap van gemeenschappen en van de 
gemeenteraad evenwichtig wordt vormgegeven. 

C. Het in samenspraak met de raad opstellen van een businesscase waarbij aandacht gegeven 
wordt aan: 

o de financiële aandachtspunten als genoemd in paragraaf 4.12 van het rapport "Richting 
Vijfheerenlanden"; 

C) het opstellen van een begroting op hoofdlijnen voor de nieuwe gemeente 
Vijfheerenlanden waarbij de belangrijkste keuzes, parameters en kaders vooraf aan de 
drie gemeenteraden ter goedkeuring worden voorgelegd; 

o het uitwerken van een organisatie- en besturingsfilosofie en een 
dienstverleningsconcept voor de nieuw te vormen gemeentelijke organisatie die 
aansluiten op de maatschappelijke ontwikkelingen en garant staan voor een moderne, 
klantgerichte, innovatieve en ook open cultuur. Daarbij dient te worden aangegeven 
met betrekking tot welke nu nog uitbestede taken mogelijkerwijze een heroverweging 
gemaakt moet worden. 

D. Het in samenwerking met het Rijk en de provincies starten van gesprekken over de 
ontvlechting uit de wettelijke aan provinciegrenzen gebonden gemeenschappelijke regelingen. 

F. Het op inhoudelijke gronden motiveren van de samenwerkingsverbanden die het best passen 
op het profiel van de nieuwe gemeente. 

F. Het in beeld brengen van de frictiekosten die daarbij ontstaan voor de eigen organisatie(s) en 
de samenwerkingsverbanden. 

Resultaat:	Unaniem conform 

Motie, ingediend door de fractie van D66 (Hendriksen, Heestermans en de Groot) 

Inhoud motie: 
De raad besluit het college op te dragen om de gemeenteraad van Vianen een proceduremodel voor te 
stellen om de invloed en de betrokkenheid van de raad in de periode tot de daadwerkelijke herindeling 
zo optimaal mogelijk te laten zijn. 



LEERDAR 
gemeente 

RAADSBESLUIT 

De raad van de gemeente Leerdarn, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Leerdam met als onderwerp 
"Herindeling Vilfheerenlandenr; 

besluit 1: 
kennis te nemen van het door Code Samen opgestelde onderzoeksrapport "Richting 
Vijfheerenlanden" van 21 september 2015 1 alsmede van het standpunt van de gezamenlijke colleges 
zoals verwoord in het raadsvoorstel; 
Resultaat: Unaniem conform 

besluit2: 
tot herindeling van de gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik tot een nieuw te vormen gemeente 
Vijfheerenlanden en het college opdracht te geven een verzoek in te dienen bij de provincie(s) tot de 
start van de Arhi-procedure 
Resultaat: Unaniem conform 

besluit 3: 
als streefdatum voor de herindeling te noemen 1 januari 2018; 
Resultaat: Unaniem conform 

besIuIt 4: 
voorkeur uit te spreken voor de provincie Utrecht waarin de nieuw te vormen gemeente 
Vijfheerenlanden komt le liggen. 
Resultaat: Conform. Tegen: B iji, De Visser, Van Genderen, Horden, Gros, Van Santen (6) 

Voor: 16. 

besluit 5: 
voorkeur uit te spreken voor de provincie Zuid-Holland waarin de nieuw te vormen gemeente 
Vijfheerenlanden komt te liggen. 
Resultaat: Afgewezen. Voor: Biji, De Visser, Van Genderen, Horden, Gros, Van Santen (6) 

Tegen: 16
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Aldus besloten in de openbare vergadering 

de voorzitter,

12 

bestult6: 
Het college opdracht te geven om samen met de colleges van Vianen en Zederik Provinciale Staten 
van Utrecht en Zuid-Holland te verzoeken om in samenwerking met de gemeenten Leerdam, Vianen 
en Zederik een herindelingsprocedure te starten met als doel een herindeling van de gemeenten 
Leerdam, Vianen en Zederik tot de gemeente Vijfbeerenlanden; 
Resultaat: Unaniem conform 

Besluit7: 
het college opdracht te geven tot: 

A. Het in samenspraak met de raad opstellen van een toekomstvisie voor de nieuwe gemeente 
waarbij recht wordt gedaan aan de huidige en afzonderlijke toekomstvisies van de drie 
gemeenten zoals verwoord in het rapport van CodeSamen. 

B. het in samenspraak met de raad opstellen van een modem kernenbeleid, waarbij de vitaliteit 
van onze dorpen geborgd blijft en waarbij de zeggenschap van gemeenschappen en van de 
gemeenteraad evenwichtig wordt vormgegeven. 

C. het in samenspraak met de raad opstellen van een businesscase waarbij aandacht gegeven 
wordt aan: 

o de financiële aandachtspunten als genoemd in paragraaf 4.12 van het rapport 
"Richting Vineerenlanden"; 

o het opstellen van een begroting op hoofdlijnen voor de nieuwe gemeente 
Vijfheerenlanden waarbij de belangrijkste keuzes, parameters en kaders vooraf aan 
de drie gemeenteraden ter goedkeuring worden voorgelegd; 

o het uitwerken van een organisatie- en besturingsfilosofie en een 
dienstverleningsconcept voor de nieuw te vormen gemeentelijke organisatie die 
aansluiten op de maatschappelijke ontwikkelingen en garant staan voor een moderne, 
klantgerichte, innovatieve en ook open cultuur. Daarbij dient te worden aangegeven 
met betrekking tot welke nu nog ultbestede taken mogelijkerwijze een heroverweging 
gemaakt moet worden. 

D. het in samenwerking met het Rijk en de provincies starten van gesprekken over de 
ontvlechting uit de wettelijke aan provinciegrenzen gebonden gemeenschappelijke regelingen. 

E. het op inhoudelijke gronden motiveren van de samenwerkingsverbanden die het best passen 
op het profiel van de nieuwe gemeente. 

F. het in beeld brengen van de frictiekosten die daarbij ontstaan voor de eigen organisatie(s) en 
de samenwerkingsverbanden. 

Resultaat: Unaniem conform 

KOPIE AUB NIET NAAR ARCHIEF STUREN!
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