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Gorinchem, 24 juli 2017

Betreft: Herindeling Alblassenvaard/Vijfheerenlanden

Geachte heer/mevrouw,
Bijgaand zenden wij u een kopie van de brief aan het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 juli
2017 inzake de herindeling Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groeten,
IKG ONDERNEMINGSVERENIGING

Marfo-Kuyntjes
Secretariaat
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Aan het College van Burgermeester en Wethouders
van de Getneente Gorinchem
Postbus 108
4200 AC GORINCHEM

Gorinchem, 24 juli 2017

Betreft: Herindeling Alblasserwaard/Viitleerenlanden

Geacht College,

Als bestuur van de IKG Ondernemingsvereniging (IKG) willen wij naar aanieiding van de op handen zijnde
herindeling Alblasserwaard/Vijtheerenlanden de binnen de IKG levende bezorgdheid met u delen.
In het kader van de herindeling Alblasserwaard en Vijtheerenlanden heeft de IKG kennis genomen van alle
ingediende zienswijzen, die tot op heden zijn ingebracht tegen deze herindeling. Voorts is er tussen de KG en
de gemeente in de afgelopen periode ook ambtelijk contact geweest.
Het ziet er naar uit, dat de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik deel gaan uitmaken van de provincie Utrecht
en dat de gemeente Giessenlanden en de gemeente Molenwaard zullen samengaan binnen de provincie
Zuid-Holland. Uit deze gesprekken -en ook na het lezen van de zienswijzen- is naar de mening van de IKG naar
voren gekomen, dat de voorgenonlen herindeling grote gevolgen heeft voor de gemeente Gorinchern, haar
inwoners en met name de daarin gevestigde bedrijven, wiens belangen wij behartigen.
Gorinchem heeft van oudsher een centrumfunctie voor zowel (delen van de) Alblasserwaard, alsmede ook
Vijfheerenlanden. Dat uit zich met name in samenwerkingsverbanden tussen de diverse gemeenten en de zich in
deze gemeenten bevindende instellingen. Deze samenwerkingsverbanden worden gefinancierd uit gezamenlijke
middelen en worden gezamenlijk bestuurd.
De op handen zijnde herindeling zal ervoor zorgen, dat in ieder geval een aantal gemeenten waaronder de
gemeente Zederik en Leerdam zullen wegvallen vanuit deze samenwerkingsgremia. Aileen al vanwege het feit
dat een aantal verplichte samenwerkingsverbanden (veiligheidsdiensten, GGD-regio's en omgevingsdiensten)
zogenaamde provinciale congruentie voorschrijven. Dit betekent, dat deze gemeenten c.s. in bovengemeentelijke voorzieningen hun bijdragen daarin niet meer zullen leveren of kunnen leveren. Zrilks is een

gevaar voor de kwaliteit en de continuiteit van deze gemeenschappelijke regelingen c.q. initiatieven.
Indien daarvoor voorafgaand aan de herindeling geen adequate voorzieningen worden getroffen, dan kan dit
betekenen, dat deze voorzieningen in de toekomst geen voortgang meer kunnen vinden of ernstig in kwaliteit
inboeten. Dit heeft ontegenzeglijk gevolgen voor de gemeente Gorinchein. haar inwoners en met name ook de

daarin gevestigcle bedrijven.
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-2Vanuit de beginselen van behoorlijk (openbaar) bestuur dringen wij derhalve als IKG erop aan, dat de betrokken
overheden, alvorens een beslissing wordt genomen omtrent de defmitieve herindeling, een inventarisatie maken
van de gevolgen van deze herindeling voor gemeenschappelijke regelingen, alsmede maatregelen nernen die
deze negatieve gevolgen neutraliseren. Daarbij verwijzen wij naar het rapport van de Commissie Bestuurlijke
Vormgeving Alblasserwaard-Vijfheerenlanden uit 2013. In dit rapport is gepleit voor een robuuste en
toekomstbestendige regio. De huidige ontwikkelingen verhouden zich op geen enkele wijze met laatstgenoemde
uitgangspunten.
Het kan toch niet zo zijn, dat uit het oogpunt van bestuurlijke efficiëntie gemeenten worden samengevoegd
waarbij de negatieve gevolgen niet in kaart worden gebracht, dan wel onvoldoende worden ondervangen. Dit zal
ontegenzeggelijk afbreuk doen aan de vorming van een robuuste en toekomstbestendige regio.
Uiteraard zijn wij bereid hierover verder van gedachten te wisselen.
Een exemplaar van deze brief zenden wij eveneens naar Provinciale Staten van de Provincie Zuid-Holland,
alsmede Provinciale Staten van de Provincie Utrecht.
Wij vertrouwen erop u hierrnee naar behoren te hebben geïnforrneerd. In afwachting van uw reactie verblijven
wij,
hoogachtend,
EKG ONDERNEMINGSVERENIGING

Sct„ol,a,
E1Î . Schobben
Voorzitter

.J. Èlenbaas
Bestuurslid

