
Bijdrage commissie BEM, De Stem van Vianen, 23 november 2OL5.

Geachte statenleden van de provincie Utrecht en de commissie BEM,

Namens De Stem van Vianen wil ik u vragen of u een onafhankelijk tegenonderzoek wilt
uitvoeren, voordat er een plan wordt geschreven vanuit de Provincie.

ln deze bijdrage zet ik uiteen waarom wij dit vragen.

Het stemgedrag op 10 november door de drie raden van Leerdam, Vianen en Zederik is als

volgt;

Leerdam: 19 vóór en 0 tegen
Vianen: 16 vóór en 1 tegen
Zederik: 10 vóór en 5 tegen

Keuze vóór provincie Utrecht:

Leerdam: L5 vóór en 4 tegen
Vianen: L7 vóór en 0 tegen
Zederik 7 vóór en 8 tegen (met 8 stemmen vóór en 7 stemmen tegen heeft de raad van

Zederik zijn voorkeur uitgesproken voor de provincie Zuid-Holland).

Er is géén unaniem besluit, en er is nog steeds geen gemeente De Vijfheerenlanden.
Er geen referendum is gehouden.

78,g%een herindeling niet zit zitten op basis van ToekomstVisie2O25 8.2blz 39 en 96.

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

samenwerkingsverband De WIL goed georganiseerd en waar het nog kan, nog beter

te organiseren in het transformatie proces.

Financiële positie Vianen heeft zwarte cijfers terwijl Leerdam vooral rode cijfers

heeft.
De gemeenschappelijke regelingen zijn vooral in de provincie Utrecht ondergebracht

o Waarom gaat het rapport zo uit van samengaan is de beste oplossing? Waarom staan

de kansen niet beschreven van de gemeente Vianen?
o Armoede, niet of nauwelijks beschreven en omschreven is'

o Groen, bouwen, waar? Ook dit is een punt wat onvoldoende omschreven en

beschreven is.

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'
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Leerdam: 370, zwaarste lastendruk per inwoner

Vianen:165, minst zware lastendruk per inwoner.
Zederik:282, tov Leerdam ook minst zware lastendruk per inwoner. Tov Vianen

zwaardere lastendruk.

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.

Wij maken ons grote zorgen om het feit dat deze feiten niet nauwelijks zijn meegenomen in

de onderzoeken.
Wij maken ons grote zorgen dat er geen enkele kader omtrent op welke manier ga je om

met de verschillen binnen de drie gemeenten waarvan je nu al op je klompen kunt

aanvoelen dat dit maatschappelijke onrust met zich mee brengt'

Er wordt gesproken over de ingangsdatum van L-L-2O18

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 dít proces.

De kwaliteit van het onderzoek, de zorgvuldigheid, 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 proces met zich mee

brengt voor onze inwoners, maar ook voor de inwoners van Leerdam en Zederik.

Voor de goede orde, De Stem van Vianen is niet tegen het principe herindeling, maar wel

tegen deze herindeling.

Wij willen van deze inspraakgelegenheid gebruik maken om u het volgende te vragen;

a De Stem van Vianen roept de bestuurders/ Statenleden van de provincie utrecht op

om kritisch te kijken naar de rapporten op basis waan an de drie gemeenteraden een

besluit hebben genomen?

- Strategische verkenning bestuurliik toekomst gemeente Manen",

- Strategisch onder¿oek bestuurskracht gemeente Manen- En

- CodeSamen

Wilt u een onafhankelijk tegenonderzoek uit laten voeren, zodat dit verzoek tot
herindeling nog eens goed bekeken wordt, zonder enige vorm van sturing?
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