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Na twee insprekers, burgemeester Van Bergen van de gemeenten Woudenberg (mede namens Scherpenzeel) en
mw. Herngreen namens de Werkgroep Stop uitbreiding De Lucht, ging de commissie over tot behandeling van
het ontwerp Herindelingsadvies.
De meeste fracties geven aan het een moeilijk besluit te vinden. Een deel van de commissie is niet overtuigd van
de noodzaak om deze herindeling nu te doen. Wat is nu de urgentie om Renswoude bij de herindeling te
betrekken? Gezien de (positieve) bestuurskrachtmeting van 2005: wat zijn de taken die op de gemeenten
afkomen die het aannemelijk maken dat zelfstandig blijven van de gemeente Renswoude niet duurzaam is?
Gedeputeerde Haak geeft hierop aan dat de gemeentelijke organisatie te kwetsbaar is om de nieuwe en complexe
taken zelf uit te voeren. Dit zegt de gemeente Renswoude zelf ook in haar voorstel voor een
samenwerkingsmodel met Veenendaal.
Het samenwerkingsmodel met Veenendaal is volgens een aantal fracties en gedeputeerde geen duurzame
oplossing, aangezien er te weinig inhoudelijke samenhang qua taakopdracht is tussen beide gemeenten. Dit geldt
nu juist wel voor de gemeenten die onderdeel uitmaken van de RSW-variant. Samenwerkingsmodellen zijn in
het verleden geprobeerd en zijn ook in de overwegingen om te komen tot het herindelingsadvies meegenomen.
Ze hebben nooit tot een werkzame oplossing geleid. Het model zoals dat door de BEL-gemeenten wordt
gehanteerd is daarom hier niet kansrijk.
Vanuit de commissie wordt gevraagd naar het maatschappelijk draagvlak voor deze herindeling binnen de
gemeenten Woudenberg en Scherpenzeel. Gedeputeerde Haak geeft aan dat er geen meningspeilingen gedaan
zijn zoals in Renswoude, maar dat het primair een zaak is voor de beide gemeentebesturen om hun bevolking te
betrekken. Uiteraard zijn er wel voorlichtingsavonden geweest (en heeft de commissie BEM ook in alle
gemeenten een hooravond georganiseerd).
Mocht het tot een herindeling komen (welke variant dan ook) dan pleit de commissie voor en goede
ondersteuning van de gemeenten door de provincie bij het vervolgproces. Ook wordt gevraagd om na verloop
van tijd te evalueren of de herindeling de zaken heeft opgeleverd die gewenst waren. Gedeputeerde zegt
ondersteuning toe en geeft aan dat d.m.v. een nieuwe bestuurskrachtmeting in de toekomst zal worden bepaald
hoe de herindeling heeft uitgepakt.
Over een aantal grenscorrecties in het voorstel is discussie, met name over de grenscorrecties “Henschotermeer”
en “De Lucht”. De vraag is of deze grenscorrecties echt in dit proces meegenomen moeten worden. De
commissie doet aan gedeputeerde Haak het voorstel om na te gaan of het haalbaar is om in de besluitvorming
een knip te maken, zodanig dat apart over de herindelingvariant wordt besloten en apart over de grenscorrecties.
Hiervoor moet mw. Haak overleg plegen met de IPC. De commissie wordt z.s.m. op de hoogte gesteld van de
uitkomst hiervan.
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