AAN DE LEDEN VAN PROVINCIALE STATEN UTRECHT

Meerkerk, 13 april 2017

Geachte leden,
Op 19 april aanstaande ligt bij u voor een voor onze 3 gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik zeer
belangrijk besluit, nl. de vaststelling van het Herindelingsadvies. Daarmee wordt een cruciale stap gezet
in het door onze 3 gemeenten ingezette fusieproces. Dat proces is formeel gestart met besluitvorming
in onze gemeenteraden in november 2015. En die besluitvorming steunt weer op een lange periode
van overleg, advies, onderzoek en afweging in het gebied (o.a. de Commissie-Schutte). Onze gemeenten hebben met hun positieve besluit tot fusie ingezet op een bestuurskrachtige en toekomstbestendige gemeente voor onze burgers, ondernemers en maatschappelijke en bestuurlijke partners.
Vanaf 2015 zijn we ook voortvarend aan het werk om de nieuwe gemeente voor te bereiden. En dat
gaat in ons geval verder dan het uitvoeren van de verplichte voorbereidingstaken. Er is sprake van een
sinds die tijd toenemende ambtelijke, politieke en bestuurlijke samenwerking; ja, zelfs vervlechting van
veel van onze activiteiten. Wij hebben met z’n drieën belangrijke en feitelijk onomkeerbare stappen
gezet naar de vorming van een nieuwe gemeente. Per 1 – 1 – 2018 vormen we een gezamenlijke
ambtelijke organisatie. Het Sociaal Plan is vastgesteld, een beoogd gemeentesecretaris/algemeen
directeur benoemd. Daarbij hebben we afgesproken dat we ook als politiek en bestuur al gaan werken
“als ware we 1 gemeente”. Een behoorlijk unieke aanpak in Nederland, waar onze Colleges en gemeenteraden al veel tijd en energie in investeren. Voor ons is de formalisering van deze ontwikkeling per 1-12019 van groot belang, ook om daarmee het democratisch fundament van de nieuwe gemeente daadwerkelijk vorm te kunnen geven.
In het te nemen fusiebesluit is de provinciale indeling een gewichtig element. Wij hebben dit element
niet gezocht, maar we zijn er als drie gemeenten wel mee geconfronteerd. Ook met het feit dat dit
element voor forse bestuurlijke discussies en ook vertraging in het besluitvormingsproces heeft gezorgd. We realiseren ons dat dit element zorgvuldig gewogen moet worden en dat alle belangen
argumenten daarin een plek moeten krijgen. We zijn daarom erg tevreden met het feit dat dit in het
Herindelingsadvies nu is gebeurd. Dit mede als reactie op de gezamenlijke zienswijze van onze gemeenteraden. Ik kan u zeggen dat ook in onze gemeenteraden grote waardering bestaat voor de manier
waarop het Herindelingsadvies op dit punt nu is opgesteld en geredigeerd, ook vanuit de fracties die
een andere voorkeur voor provinciale indeling hebben.
Een duidelijke meerderheid in en van onze gemeenteraden kan de keuze voor de Provincie Utrecht van
harte ondersteunen. Een minderheid houdt voorkeur voor de Provincie Zuid-Holland. Maar met elkaar
willen we positief en constructief verder werken aan de voorbereiding van de nieuwe gemeente,
waarbij het Herindelingsadvies voor ons het vertrekpunt is voor de verdere besluitvorming.
In de verdere voorbereiding en vorming van de nieuwe gemeente zal ook veel aandacht moeten zijn
voor de toekomst en inrichting van samenwerkingsverbanden. De nieuw te vormen gemeente Vijfhee-

renlanden ligt op het grensvlak van 3 provincies en krijgt 8 buurgemeenten. Wij kunnen en willen niet
anders dan dat de nieuwe gemeente een brug- en schakelfunctie gaat vervullen tussen bestuurlijke en
maatschappelijke krachtenvelden, over institutionele grenzen heen. De inhoud en de toegevoegde
waarde voor de burger in onze streek staat daarbij voorop. We zijn ingenomen met het feit dat de
Provincie Utrecht medeverantwoordelijkheid wil dragen om met name de gevolgen van de fusie en de
provinciale herindeling voor de wettelijke samenwerkingsverbanden in goede banen te leiden.
Wij hopen natuurlijk dat u a.s. woensdagavond in zult stemmen met dit Herindelingsadvies en wij
zullen daarna graag met uw Provinciaal Bestuur samen optrekken om zowel van het besluitvormingsproces in Den Haag als van de vorming en het functioneren van de nieuwe gemeente een succes te
maken!

Namens de Stuurgroep Vijfheerenlanden,

W. Groeneweg, voorzitter.
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