INTERPROVINCIALE COMMISSIE HERINDELING VIJFHEERENLANDEN
IPC VERSLAG van het gesprek met de leden van het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Giessenlanden, 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 het college van B&W van de gemeente Giessenlanden:
 De heer W. ten Kate
burgemeester
 mw. E. van Leeuwen
wethouder
 De heer H. Akkerman
wethouder
 De heer T. van Houwelingen wethouder
 De heer A. Struijs
loco-secretaris
Namens de IPC:
 Bart Krol
 Rogier van der Sande
 Roel Wever
 Marcel de Prieëlle
 Hans Versteeg
 W. de Jong

1.

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

Opening

De voorzitter heet de burgemeester, wethouders en loco-secretaris van de gemeente
Giessenlanden van harte welkom bij het open overleg van de Interprovinciale commissie
(IPC) Vijfheerenlanden. Aan de hand van een aantal vragen worden de effecten van de
beoogde samenvoeging van Leerdam, Vianen en Zederik voor de buurgemeenten in beeld
gebracht. Van de bijeenkomst wordt een verslag gemaakt, dat aan het eind van de
besprekingen 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?

De gemeente Giessenlanden juicht de vorming van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden
toe. Er ontstaat een bestuurskrachtige gemeente van een stevige omvang met een
coherent gebied. De regio Vijfheerenlanden heeft van oudsher sterke banden met de regio
Alblasserwaard op het gebied van economie, wonen en toerisme en het is van belang dat
deze banden ook na de fusie behouden blijven.
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b.

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

De burgemeester reikt de notitie ‘Bestuursopdracht grenzeloos samenwerken’ van de regio
Alblasserwaard – Vijfheerenlanden uit.
In de regio Alblasserwaard - Vijfheerenlanden zijn wettelijke samenwerkingverbanden,
zoals de veiligheidsregio en omgevingsdienst, maar ook vrijwillige samenwerkingsverbanden op het gebied van gezondheid, jeugdzorg etc. Daarnaast is het mogelijk om
samenwerking te zoeken die niet uitgaat van regionale grenzen maar van thema’s. Zowel
op het gebied van de wettelijke samenwerking als de vrijwillige samenwerking verwacht de
gemeente dat de vraagstukken die ontstaan door de keuze voor de ene of de andere
provincie oplosbaar zijn. De burgemeester ziet in de toekomst ook mogelijkheden voor
samenwerking op het gebied van het groene hart, bodemdaling en kleine kernen met
gebiedsoverschrijdende gemeenten als Krimpenerwaard en eventueel ook Lopikerwaard.
Als Leerdam en Zederik de samenwerkingsverbanden in de regio Alblasserwaard –
Vijfheerenlanden (AV) en AV-plus zouden verlaten, betekent dat volgens Giessenlanden
het einde van Avres in de huidige vorm en het einde van de arbeidsmarktregio. Daarnaast
is het de vraag of de samenwerkingsverbanden op het gebied van economie, recreatie en
wonen maar ook jeugdzorg en WMO voldoende body zullen hebben om hun taken goed uit
te voeren. Giessenlanden heeft uit gesprekken met de gemeenten Leerdam, Vianen en
Zederik opgemaakt, dat men graag deel wil blijven uitmaken van Avres, Waardlanden en
de GR AV. Als deze gemeenten de komende periode die uitgesproken intentie m.b.t.
Avres, Waardlanden en GR AV verder handen en voeten geven, is dat voor de gemeente
Giessenlanden een belangrijke stap waarmee de belangrijkste knelpunten worden
ondervangen.
Mevrouw Van Leeuwen die deel uitmaakt van het dagelijks bestuur van Avres licht toe dat
25% van de cliënten bij Avres uit Leerdam komt. Als Leerdam uittreedt wordt de slagkracht
van Avres te klein. Het vertrek van Hardinxveld-Giessendam en het eventuele vertrek van
Lingewaal uit Avres kan opgevangen worden. Avres voorziet geen problemen in een
uitbreiding met Vianen. Er zijn al gesprekken gevoerd met de gemeente Vianen, Werk en
Inkomen Lekstroom (WIL) en met werk- en leermaatschappij PAUW over samenwerking.
c.

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

Giessenlanden heeft geen voorkeur. Als Vijfheerenlanden zich aansluit bij de provincie
Utrecht wil Giessenlanden wel overleg blijven voeren met de gemeente. Dit zou iets lastiger
kunnen worden omdat regelingen, subsidies etc. per provincie kunnen verschillen.
Samengevat, Giessenlanden wil de visie 2030 van Vijfheerenlanden behouden, maar
gezien de huidige ontwikkelingen staat de gemeente open voor samenwerking met andere
partijen.
Op een vraag van de commissie of de samenwerking van Giesenlanden met Molenwaard
invloed heeft op de bestuurskracht van de regio antwoordt de burgemeester dat er een
opschaling en een betere balans komt in de grootte van de gemeenten. De fusiegemeente
Molenwaard- Giessenlanden zal 43.000 inwoners tellen en de gemeente Vijfheerenlanden
55.000 inwoners. Gorinchem wordt de kleinste gemeente, maar zal zijn centrumfunctie met
voorzieningen behouden. Spreker verwacht dat de gemeenten vanwege hun grootte meer
geneigd zullen zijn om samen te werken en over de grenzen van hun eigen gemeente heen
zullen kijken.
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3.

Sluiting

De voorzitter sluit het overleg en dankt de aanwezigen voor hun komst.
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