INTERPROVINCIALE COMMISSIE HERINDELING VIJFHEERENLANDEN
IPC VERSLAG van het gesprek met een afvaardiging van het college van B&W van de
gemeente Molenwaard d.d. 24 maart 2016 in de 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 Molenwaard:
 De heer D. van der Borg
 De heer P. Vat
 Mevr. N. van Ameijde

burgemeester
wethouder
gemeentesecretaris

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

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

1.

Opening

De voorzitter heet de burgemeester, wethouder en gemeentesecretaris van de gemeente
Molenwaard van harte welkom bij het open 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 de
bijeenkomst wordt een verslag gemaakt, dat aan het eind van de besprekingsronden samen
met het eindrapport wordt gepubliceerd.

2.

Vragenronde

a.

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

Molenwaard juicht de voorgenomen fusie van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik toe.
De burgemeester verwacht voordelen op het punt van schaalvergroting en professionalisering,
zoals Molenwaard dit zelf ook heeft ervaren bij het ontstaan van de gemeente in 2013.
Molenwaard voert gesprekken met de gemeente Giessenlanden op hun verzoek over mogelijke
samenwerking. Eind 2016 wordt hierover een besluit verwacht. De gesprekken spitsen zich toe
op de vraag of het toetreden van Giessenlanden meerwaarde biedt aan Molenwaard.
b.

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

Molenwaard verwacht positieve effecten op de regionale samenwerking en bestuurskracht. De
bestuurskracht van Molenwaard (eventueel samen met Giessenlanden) en Gorinchem zal
sterker zijn als er een derde sterke gemeente als Vijfheerenlanden is gevormd. Helaas heeft
Hardinxveld-Giessendam ervoor gekozen om een vergaande samenwerking aan te gaan met
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de Drechtsteden, die tot een fusie zou kunnen leiden. De overgebleven gemeenten in het AVgebied hebben uitdrukkelijk uitgesproken dat samenwerking niet aan grenzen gebonden is.
Om samenwerking in de regio te stimuleren gaat de regio Alblasserwaard – Vijfheerenlanden
(AV-regio), leertuinen organiseren over a) plattelandsontwikkeling en agrarische economie (in
samenwerking met Krimpenerwaard en Lopikerwaard); b) infrastructuur en economie, noordzuid verbinding, de bedrijven langs de A27; c) maritieme sector en maakindustrie in de
gemeenten Molenwaard, Gorinchem, Werkendam en de Drechtsteden; d) het sociaal domein.
Op het gebied van werk en inkomen werken de gemeenten in de AV-regio samen in Avres.
De heer Van der Borg roept de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden op om de buurgemeenten te
betrekken bij het ontwikkelen van een visie op het gebied van arbeidsmarkt en de sociale
infrastructuur. Vijfheerenlanden zou zich voor de bedrijfsvoering van deze zaken bij Avres
kunnen aansluiten. Ook de Lekstroomgemeenten zouden hierbij betrokken kunnen worden.
Op een vraag van de voorzitter of het toetreden van Leerdam, Vianen en Zederik tot Avres
noodzakelijk is voor de positie en daadkracht van Avres, antwoordt de burgemeester
bevestigend. Dit geldt zeker als Hardinxveld-Giessendam zich per 01-01-2017 of 01-01-2018
aansluit bij de gemeente Drechtsteden en de gemeente Lingewaal bij Geldermalsen.
Mevrouw Van Ameijde herinnert eraan dat de decentralisaties op het gebied van werk en
inkomen, jeugdzorg en WMO gericht waren op integrale clustering, zodat er meer
efficiëntietussen de deelgebieden zou ontstaan. De regio AV heeft er voor gekozen een groot
aantal taken regionaal te clusteren als congruent samenwerkingsverband. Als Vijfheerenlanden
wordt ondergebracht bij de provincie Utrecht, gaat de koppeling tussen de onderdelen van het
sociaal domein verloren. Ook is er dan geen sprake meer van een congruent
samenwerkingsverband. Dit geldt ook voor samenwerkingsverbanden als de dienst Gezondheid
en Jeugd in Zuid-Holland-Zuid, de Veiligheidsregio, etc.
De heer Vat merkt op dat de regio veel heeft geïnvesteerd in Avres, dat per 1-1-2016 van start
is gegaan. Avres werkt al provincieoverschrijdend gelet op het feit dat de Gelderse gemeente
Lingewaal deelneemt. De nieuwe fusiegemeente zou deel kunnen blijven uitmaken van Avres,
ook als men onder de provincie Utrecht valt.
c.

Maakt het voor Molenwaard uit of de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden onder de provincie
Utrecht of onder de provincie Zuid-Holland valt?

Molenwaard heeft een voorkeur voor aansluiting van de fusiegemeente bij de provincie ZuidHolland. In de afgelopen jaren is veel bereikt in de samenwerking met Zuid-Holland-Zuid. Als
vanuit de regio AV alleen de Alblasserwaard overblijft, heeft dat niet alleen effect op het sociaal
domein, maar ook op de jeugdzorg, ambulance en politie.
Op het gebied van wonen heeft de regio een eigen visie en goede samenwerking met
gemeenten. Als Vijfheerenlanden onder de provincie Utrecht valt, gaat die samenwerking
wellicht verloren vanwege het verschil in regelingen en planvoorschriften voor de woningbouw.
Vanwege de ligging aan de A27 is Vijfheerenlanden op economisch gebied georiënteerd op
Utrecht, maar de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden kan zich ook aansluiten bij Zuid-Holland
Zuid, Hoeksche Waard, Drechtsteden en de Alblasserwaard.
3.

Sluiting

De voorzitter dankt de aanwezigen en beëindigt het overleg.
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