INTERPROVINCIALE COMMISSIE HERINDELING VIJFHEERENLANDEN
IPC VERSLAG van het gesprek met een afvaardiging van het college van B&W
van de gemeente Lingewaal d.d. 24 maart 2016 in het gemeentehuis van
Gorinchem, dit in het kader van de herindelingsprocedure van de gemeenten
Leerdam, Vianen en Zederik met als doel de vorming van de nieuwe gemeente
Vijfheerenlanden per 1 januari 2018.
Aanwezig:
Namens de gemeente Lingewaal:
 De heer G. Bel

wethouder

Namens de IPC:
 Bart Krol
 Rogier van der Sande
 Marcel de Prieëlle
 Hans Versteeg
 W. de Jong

IPC-lid
IPC-lid
beleidsadviseur provincie Zuid-Holland
beleidsadviseur provincie Utrecht
verslaglegging

1.

Opening

De voorzitter heet de heer Bel, wethouder van de gemeente Lingewaal, welkom bij het
overleg van de Interprovinciale commissie (IPC) Vijfheerenlanden. Het doel van het overleg
is om de effecten van de beoogde samenvoeging van Leerdam, Vianen en Zederik voor de
buurgemeenten in beeld te brengen. Van het overleg wordt een verslag gemaakt, dat aan
het eind van de besprekingen samen met het eindrapport van de IPC wordt gepubliceerd.

2.

Vragenronde

a.

Hoe beoordeelt u de voorgenomen samenvoeging van Leerdam-Vianen-Zederik tot de
nieuwe gemeente Vijfheerenlanden per 1-1-2018?

De gemeente Lingewaal staat positief tegenover de voorgenomen fusie van Leerdam,
Vianen en Zederik. Gezien de nieuwe taken die gemeenten toegewezen krijgen is het voor
een kleine gemeente lastig om zelfstandig te blijven.
Dit geldt ook voor Lingewaal en daarom heeft de gemeente Lingewaal besloten om tot een
samenwerking te komen met de gemeenten Geldermalsen en Neerrijnen. De inwoners van
Lingewaal zijn voor scholen, winkelen, ziekenhuis vooral gericht op Leerdam en
Gorinchem, maar gevoelsmatig meer verbonden met Gelderland. De wethouder vermoedt
dat de inwoners verwachten dat een kleinere gemeente als Geldermalsen meer oog heeft
voor kleine kernen en plattelandsbeleid dan Gorinchem en Leerdam. Tot het zomerreces
vindt een burgerconsultatie plaats in de drie gemeenten.
Lingewaal voorziet een fusie in 2020 of 2022, maar Neerijnen en Geldermalsen willen de
fusie realiseren voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2018. De drie gemeenten
willen er samen uitkomen, maar er moeten nog diverse zaken worden besproken zoals de
financiën, Gemeenschappelijke Regelingen, OZB, arbeidsmarktregio etc.
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b.

Wat betekent de voorgenomen fusie voor de regionale samenwerking en de bestuurskracht
in de regio?

Lingewaal werkt naar volle tevredenheid samen met Gelderse en zuidhollandse gemeenten
op het gebied van het openbaar en christelijk basisonderwijs (O2A5 en LOGOS). Als de
samenwerking/fusie met Geldermalsen en Neerijnen doorgaat, moet onderzocht worden of
Lingewaal deel kan blijven uitmaken van O2A5 en LOGOS. Hierover heeft de gemeente
Lingewaal nog geen standpunt ingenomen.
De gemeente is erg tevreden over Avres, het samenwerkingsverband op het gebied van
werk en inkomen van Giessenlanden, Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem, Leerdam,
Lingewaal, Molenwaard en Zederik. Wel ziet de wethouder diverse ontwikkelingen die de
samenwerking in Avres onder druk kunnen zetten. Hardinxveld-Giessendam heeft voor
samenwerking met de Drechtsteden gekozen en zal Avres waarschijnlijk verlaten. Het is
onduidelijk welke positie Zederik en Leerdam innemen, als de nieuwe gemeente
Vijfheerenlanden bij provincie Utrecht wordt ondergebracht. Lingewaal wil graag deel
blijven uitmaken van Avres, maar Geldermalsen en Neerrijnen zijn op Tiel georiënteerd.
Hierover is nog niet inhoudelijk gesproken.
De kleine arbeidsmarktregio Gorinchem, waar Lingewaal onder valt, functioneert goed. De
overstap van Hardinxveld-Giessendam naar de Drechtsteden en het samengaan van
Zederik en Leerdam met Vianen zetten ook de arbeidsmarktregio onder druk. Als de
arbeidsmarktregio Gorinchem zou verdwijnen, zal Lingewaal waarschijnlijk overgaan naar
de arbeidsmarktregio van Geldermalsen.
c.

Zou het voor de gemeente Lingewaal uitmaken of de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden
onder de provincie Utrecht of Zuid-Holland zou vallen?

Volgens de heer Bel tonen bestaande samenwerkingsverbanden als de Vestingdriehoek
(Gorinchem, Zaltbommel, Woudrichem en Lingewaal) en Avres aan dat samenwerking over
provinciegrenzen heen geen probleem is. Lingewaal kan zich vinden in het uitgangspunt
van fusiegemeente Vijfheerenlanden: grensontkennend samenwerken, gedreven door
inhoud en niet door provinciegrenzen.

3.

Sluiting

De voorzitter dankt de heer Bel voor zijn komst en beëindigt het overleg.
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